






x 

\ 
> 

( 
'X 

\ 

4 

\ 

J 



• t AV-fc \ v . 

W 

I 



ÚL 

ylr. (fldLotucM- Jhorsan 

n 

dSrlýcLj'A 

t* 
líd^ixJ^Mci e 

I 



LJÓÐMÆLI 

eptir 

.1ÓMS HALLGRÍMSSOW 

B. PJETURSSON og K. GÍSLASON 

hafa sje5 um prentunina. 

KAUPMANNAHÖFN. 

Hjá J. f). Kvisti, bóka-prcntara og nótna. 

1817. 



' 

• 

• 



TJm útgáfuna á kvæðum þcssum er lítið að segja. 

Okkur þótti ríða mest á að koma þcim á prent svo 

(Ybjöguðum scm kostur væri á og nokkurn veginn út 

lítandi. Hvernig þcim væri niður raðað , þótti okkur 

standa á minna. Yið höfum skipt þcim í tvær deildir, 

án fyrirsagna, og sett frumkvæðin í fremri dcildina, 

en í hina aptari það sem hann hefur snúið, eða, rjettara 

að segja, kveðið eptir Öðrum ; því hann Iiefur varla 

snúið neinu svo , að hann hafi ekki vikið því nokkuð 

við um leið. Fremst í hinni fyrri deild cr það , sem 

hann hefur ort áður enn hann kom til Káskólans og 

einna minnst kveður að, og er því að mcstu leyti skipað 

eptir efni$ þá tckur við það scm liann hefur ort síðan: 

fyrst það sem prentað er áður í bókum, þá það sem 

prentað er á lausum blöðum, en seinast það sem 

ekki hefur verið prcntað, og brotin öptust af því. Kvæð- 

unum í síðari deildinni er skipað niður eptir frum- 

höfundum, og cr þess við getið, hverju snúið sjc fyrir 
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þann tíma, cr hann kom fyrst til Kaupmannahafnar, og 

svo livaÖ prcntað sje áður. Kvæðið fá 99. bls.) eptir 

Addison hefði átt að standa í þessari dcild. 

Heylóarkvæði er einnig prentað í FjOlni 1847 á 21. 

bls., og Meyjargrátur á 19. bls.j er hann þar nokkuð öðru- 

vísi, enn hjer, og eins og Jónas hefur.liaft hann í fyrstu. 

Lesendurnir munu taka eptir í þeim kvæðum, sem 

áður hafa birzt á prentí, að einstaka orðatiltæki hefur 

verið breytt, svo að hjer stendur t. a. m. í kvæðinu 

til Gaimard (a, 173. bls.) 

ekki: hjarðir kátar með lagði síðum, 

heldur: hjarðir á heit með lagði síðum; 

en við vissum til, að höfundurinn var búinn að breyta þeim 

þannig; og víst er um það , ef hann hefði lifað og 

komið sjálfur á prent ljóðmælum sínum, þá mundi liann 

hafa lagað flestar þær misfellur, sem þar kunna að 

íinnast. 

Geíi hamingjan, að allt, sem fegurst er og hreinast 

i kvæðum þessum, liafi sem mest áhrif á liug og hjörtu 

þeirra allra, sem þau eru ætluð. 
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GALDRAVEIÐIN. 

H vað mun jpað undra, 

er eg úti sje — 

[núðgan þrætu draug 

um þveran dal 

skyntlilega 

skýi ríða ? * 
V 

Svartir eru möskvar, 

sígur með háisi fram 

slunginn þrætu þinur: 

sje eg á dufli 

dökkum stöfum 

E. T. illa merkt. 

*) Þctta erindi cr öíruvísi, cim hin, að bragarhætti, «g sama 

kejnur \ íðar lram, einkanl. i hinum eldri kvæðum Jónasar. 

1 
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Eitu . afi! 

endurjborinn 

og feröu kvikur áÖ kynngi? 

Illar stjornur 

veit eg yfir J)ig 

ganga grimmlega ur ginu. 

Hættu! hættu! 

áöur að hálsi Jrjcr 

sjálfum verði snara snúin: 

j)ví sá varÖ fanginn . 

er und fossi hljúp, 

lax hinn Iævísi. 
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SNIKJUR * 

Hjcrna cr ótækt hciraa að sníkja, 

helzt mun því ráö á Ncsiö víkja, 

j[>ar er svo mikill maturinn. 

Komist jeg þaö meö kröptum slökum 

af kúru**, sulti og nætur-vökum, 

jeg skal heita á þig, magi minn ! 

STAKA. 

Skjamhi meöur skolla-nef, 

skrítilcgi frændi minn ! 

heföiröu líka róu af ref, 
t 

Rohhur keypti helginn jnrin. 

*) í kvaíöakveri Jónasar er ])essi visa köliuö Snyltegjeateji. 

(iregií aí’latniska oríinii rura, og cr nokkurs konar hnjófis- 

Ji"ði, ecm haft or í skóla um mikinn Iestur. 

1* 
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K V OLDDRYKK JAN. 

Gelur nú gleöi 

vi8 glasmunna; 

dunar fjöl 

und fæti gljáum; 

gengur roka, 

meö rokna blæstri, 

níöings nösum frá. 

Brettar eru brýr, 

bendist ofur mjög 

kátur kúluvambi; 

rymur rámur báls 

af rembilæti — 

|)aö er kaupmanns kunn. 

Strax er stafs vant. 

er af stað færist, 

fara hendur í hlaði: 

enni það, er áðan 

að ölbollum 

laut, er leirugt allt. 
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Mælir f)á munnur, 

þótt mál þvæli: 

4íVeit eg vínkaup 

verst í heimi. 

Gjalds er vant 

við gleði vora, 

skal það bændum 

af baki ílegið. 

Entu ekki orð þín 

nje ummæli: 

það er gömul 

gróða-regla; 

sú er og önnur, 

þótt örðug sje. 

steldu ekki svo 

að stóru nemi. 

8efur samvizka, 

svæfði eg hana 

svo lnin aldregi 

um aldur vakni 
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sá var ormur 

oduglegum 

vörusölum 

verst um <íeí]nn/, 

Baulaöi þá, 

l>rá upp grönum, 

J)jór þverhöfði, 

er á þarnbi stóð, 

um fætur hins 

að foldu hrotinn . 

“örm J)ann ! orm [)ann , 

óduglegum 

vörusölum 

verst um geíinn, 

samvizku, seldi eg 

við silfri fvr; 

henni varð ekki 

varið betur.” 
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SKRADDARAþANKAR. 
UM KAUPMANMNjV. 

þú sem daglega líða leiö 

lífs fram að enda sjer, 

náungann svíkur saint, um skeiö 

sama gleyminn að fer; 

{)inn spillti þanki er :|: 

þreföldum gróða-fjötur-svefni lmndinn. 

] Ijettu nimi liggur þj er, 

þótt líðir salar tjón; 

ágirnd fíkin, sem hrjóst J)itt ber, 

blindar svo hjartans sjón, 

magnaði mammons þjón! :j: 

munaðarlausu ekkjuna sem grætir. 

Vertu ekki að Iiiúga í vettling þinn, 

bann verður fullur senn ; 

þarna vantar í þumalinn, 

því hljóta að borga enn 

skapþungir skilamenn :]: 

skuldina lognu á svikatöílu þinni. 
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Fátæktar tár á frómri kinn 

feginn |)u renna sjer, 

af hrekkjum {)ínum hálf-grohbinn 

hlærðu, sem von til er; 

en :|: óbænum árnar f)jer :|: 

auminginn svikni sárt og hvski J)ínu. 

En hvergi hjer um hirðir f)ú, 

huggun þín gjaldið er; 

f)it.t öfundaða aura bú 

aldrei samt gleði ljer, 

en þótt um eyrun þver : 

á [)jer rangfengna dalahrúgan gjalli. 

Værir f)ú skynlaus, grimmur ger, 

getinn á villustig 

og allt sem fyrir augun ber 

eyðimörk skuggalig, 

: enginn áteldi þig :|: 

sem öngvan þekktir guð og boðorðslausan. 
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Hitt er undur, hve upp vex nú 

illgresi á kristnri grund, 

IVómlynda hændur flettir þii 

fje sínu hverja stund ; 

:|: klækin er kaupmanns lund :|: 

kæta hana andvörp föhurleysingjanna. 

Drottinn bauð — eitt sinn dynja lcr 

dóms-Iúður skýjum í: 

hve mun J)á dyggð j)in hrósa sjer? 

hvort muntu sleppa frí ? 

.|: magnlausa moldar {>ý! :|: 

muntu j)á gulli guðdöms-veldiö sigra ? 
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BAIÍTRISKI SYNDARINX. 

Hæð veit eg standa, 

|)að var herborg áöur 

fleiri enn fimm daga: 

þar eg fciknstafi 

flesta leit, 

svalri Scfströnð á. 

Harðan helgaldur 

])á er um haf kominn 

vindur á vogi hlæs, 

hrimskafl bláfaldinn 

])u]dri ])ungu 

grenjar að grunnsfeinuni. 

Eitt var það undra, 

er eg þar eyrum nam, 

er næddi næturkul: 

ungharns ópi 

sem þess cr ófætt dó 

þótti mjer hvert strá stvnja. 
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Hví svo þrungin þii 

þungu drepur 

höfði moldu mót ? 

hví þú bin hárfagra, 

hrelldum lík, 

sóley sólu ílýr ? 

Hvort þá svo haröráð 

og heiptarfull 

l)ýr í hrjósti lund 

Hræsvelg hrímþussa, 

er í hvirfilbyl 

fer um foldar jaðar ? 

Var þaö ei æriö, 

er þú áöur felldir 

sólu l)oriö hlóm, 

þótt ei saklausu 

síöan hingaö aö 

fcyktir þess frækorni ? 



Illska, andstyggö 

og óþoli, 

örgust eiturjurt, 

grær hjer í grasi, 

unz guös veöur 

fellir þau fullvaxta. 

Syrgir nú einmana 

hiö unga l)lóm, 

runniö í reit lasta; 

höröum huga 

hatar sól og vincl 

lyrir tilveru tíma. 

En Bergur þú, 

sem und hjargstórum 

synda þunga þreyr: 

Iiöl'öi hnarreistu — 

svo er hjartað blint — 

apast aö óheillum. 
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Saklaus blóm, 

f)au er ei synd þekktu, 

íelast fyrir þjer, 

þars f)ú glaður 

þeim er gabbað fjekkst 

mætir að munafti. 

Ómar mjer í eyrum 

f)itt eymda kvcin, 

cr hörðum heldróma 

sveiptur sárlega 

um seinan vaknar 

fvrir násrindur neðan. V o 

Illar nöðrur, 

þær er æ vaka , 

sárt á sálu híta; 

þannig vaknar 

sá er í villu svaf; 

æ koma mein eptir munað. 



u 

LÆIvMRINN. 

“Hjer sje friður! mcð heilsu þín 

hvernig gengur?” ... „O jeg held ver 

hofuðverkur og hósta-pín 

hafa svo dregið krapt úr mjer.“ 

“O jæja — og það er heldur hart, 

hvernig iitreið að Tyrkinn fær; 

það er mannhatur mcstan part — 

niikið er Rússans grimmd fráhær !*’ 

..Svo o;et es: ekki sofið vel, 

svíður hrjóstið, ef hræra skal.“ 

“Ja so ? — og víst mun Emanúei 

ofan á verða í Portúgal.” 
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DALABÓNDINN í ÓþURRKNUM. 

Hví svo Jjrúögu f)ú 

þokuhlassi, 

súldar norn! 

um sveitir ekur V 

J)jer mun eg oíTra, 

til árbóta, 

kú og konu 

og kristindúmi. 

M A RS VIN AREKS TIJRIN N. 

“Missum ei J)aÚ mikla happ; 

maginn kann J)ess gjalda!” 

Heldur var í köllum kapp, 

J)eir köstuðu grjúti — ekkert slapp; 

samt mun Hallur blutnum sínum valda. 
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SKIPIvOMA 1830-. 

“Sjer ei skáldið skip á öldu 

skautum búið að landi snúa? 

er ei {»ys við þorska kasir? 

þdttast ekki búðardrdttir ?” 

„Harður byr að hafna vorum 

húna rekur joinn lúna ; 

glatt er lið á götustj ettum, 

glápa sperrtir búðarslápar.“ 

*) Alhuffasemd skáldsins: Yið Lárus biöum skipkointi og 

leiddist eptir brjefum viua okkar í Höfn. Sumardags- 

inorguninn fyrsta var jeg snemma á fótum og sá kaupfar 

á uppsiglingu. þegar jeg kom heim , spuriSi L., hvort 

“skáldi'S” hef'ði ekki sjeiS skip? 
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VINDVÍSA*. 

^egi f)ú, vindur! 

f)ú kunnir aldregi 

hóf á hvers manns hag; 

langar eru nætur, 

er fiú hinn leiðsvali 

f)ýtur í jþakstráum. 

Má-at hinn megin- 

máttki guð 

vindi valda, 

f)eim cr fer vog yfir; 

nje hann um varnað fær 

vetrar stundum, 

f)eim er í árdaga 

áður skóp. 

*) Fvrirsögu Jónasar: Jn aquilonem noeturnum. 

*") Jóuas heí'ur sjálfnr kallaí þessa vimi Phytica neceMÍtas 

og xi'sað til Plut. Caee. ‘.17. 

r 
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MÖÐRUVALLA STEINHÚS. 

Vík hjer aö vinur, 

sem á vegi fer, 

og hygg á haglegt srníöi; 

])annig veröur góöum 

góöu bælt 

vel umhoriö l)öl. 

Glevmdar eru riistir. 
%/ > 

er ruku fyr — 

öllum sorgleg sjón — 

|>ars viö fjallhruri 

hiÖ fagurgjörva 

mænir mannvirki. 

8tattu steinhiis 

stólpa heilli! 

f)ökk sje ])eim, er vel að vinnur! 

stattu vel steinhús 

og standi vel 

gæfa f)íns góöa herra! 



/ 

10 

Hver er sjón, 

er eg sjá þykjumst ? 

niuii ei engill 

oi’an iarinn 

grandi lnirtí 

irá garöi snúa? 

v 
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SUMARDAGS-MORGUNINN FYRSTA 1828. 

í RÚMI MÍl\U. 

Fl} ttu 

fjalla yfir brún 

clagur þjer, fað er ei f)Örf á Kamsjatka bíða! 

lengur 

ligg eg ei á dún, 

en læt nú strax fara að hringja til tíða. 

5á skalt 

j)ú ei sjá, hvað er 

heiðarleg hátíð sem halda ætla jeg núna; 

það er 

æði asi á mjer, 

eg vil fljótt hafa messuna húna. 

:]: Yeizlu síðan vind eg að, 

vertu kominn hjer um l>að; 

súpa 

virðist vcra mál 

vetrar umliðins hurtfararskál. :|: 
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SUMARÐAGURIjViY. 

Hveff aö: 
*- uO 

haf f)ú kyrrt um f)ig, 

senn kem eg, sumarið sendur ykkur að boða; 

hátt á 

himinfólgnum stig 

hleyp eg skrýddur í morgunsins roða. 

Hulinn — 

J)að er himins ráð — 

hind eg á baki þjer hagga drlaga þungan: 

gata 

grjóti nokkru stráð 

gerir fótvissan vegfara ungan. 

Halt því kvíðlaus áfram enn! 

opt er jarðnesk gæfa tvenn: 

saklaust 

scfur auga í værð, 

syrgir andvaka á gullheði flærð. 

Halt því kvíðlaus áfrain er.n! 

Ójá dagur! komdu senn! 

súpa 

virðist vera mál 

vinar tryggvasta hamihgjuskál. 



NÓTT OG MORGUN. 

Kööull brosti, rann að nætur Iivílu 

Ranar til og fogrum sjónum brá 

undan ljettri utanbakka skýlu, 

aldan beið þar guðinn studdist á: 

horfðu tindar himinljósi viður, 

belgur roði um snjófgar kinnar ílaug. 
* 

lslands verndar engill farinn niður 

Ingólfs bjartur stóð á gleymdum haug. 

Hreifðist land af helgum snortið fótum. 

hnje f)á sól um öldugarðsins bak, 

stormkast undan Snæfells köldu rótum 

stólpaský að vesturáttu rak. 

Ljós var horfiö, hrikti í dægurgrindum. 

hrímköld nótt um sljörnuhvolfið ók: 

‘*byig oss! fel oss!” brast í jökultindum. 

4íbyrg oss! fel oss!” ströndin endurtók. 

Allt var kyrrt; frá utanfjaröar grunni 

einstök vakin bára stundum hvein: 



rödd er hevrö í rökkur-Iiálfdimmunni. 
%/ ' 

rödd sem hræröi klakabundinn stein; 

hún kvaö margt um horfmn |)jóöar-anda, 

hreystihrest og kveifarlíf og nevÖ, 
f 

hræddist Island, hevröi húinri yanda, 

harma-stöfum harna sinna kveiö. 

Hann f)á dagur, reis af austurstraumum 

röðulskin, og norðar held’r enn fyr; 

fjör kom nýtt í fætur máttarnaumum, 

fýstist enginn lengur sitja kyr. 

Hver cr gnýr sem gcgnum loptiö hleypur 

(Garðatrs eyjar losna festarhönd): 

“Förum nú og fyrir norðan Greipur 

félumst undir Grænlands jökulströnd.” 
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UNDIR ANNARS NAFNI. 

Hví und lifnum 

öldubakka 

sjónir indælar 

seinkar J)ú að fela. 

blíða ljós! 

að bvlgju skauti 

hnigiö bæðum frá? 

Hve máttu augum 

eymda fjöld 

láðbyggja líta ? 

margir eru menn. 

JxS er mæða fleiri 

bvers í brjósti byrgð. 

En [m brosir 

og burtu snýr 

nyt á niðurve<íu, 

sól sorsdausa! 
O 
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sofnir cru laukar, 

þeirs lifön Ijós J)itt vi5. 

Austur sje eg íljiiga 

aÓ Es ju tindi 

lirafn af hússmæni,, 

þar er gráföl sk\ . 

golu rekin, 

hefjast himni mót. 

Bíddu austankul! 

andvörj) mín 

máttu ei of hylgjii hera 

til hinnar ungu , 

athvarfslausn, 

sem mitt hjarta hlaut. 

Hví svo, hugar-steinn! 

hulins kvíóa 

svella sútir þjer 'í 

máttkan engil 

sá hinn mikli faúir 

veikum að viirn Ijeði. 



20 

TIL KONU, SEM MISST HAFÐI BARN 

SITT * 

Hví griitið J)jer 

f)anns í gröí' hvílir 

ummn clsku-sonV o 

örðug sanga o o o 

var ojitar geymd 

mörííum mæðu döunni. 
O v_' 

Helgur engill 

lijarfa saklausu 

í vðar faðmi felst: 

sá mun triilástur, 

unz tími ])rýtur. 

lítill verndar vinur. 

Tár J>au tnilcga . 

er trvajgð vakti, 
v OO 

*) I l\væ(v«Tkvcri Jónasar atcndur þcssi lalmska fvrii>ögn: Atl 

niturem orbatam. 



suLnuð sjoÖi i 

ííóðverlca vðar 

IVrir ffuð ílvtiir, 
J O v 

sem clskar einlægt In 

Jær munu skærstar 

er J)jer skýi liorin 

líðið til ljóss sala — 

fagurt skart 

vðar friðarklæðis , 
V 

gljápcrlur glóa. 
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EPTIU FRÚ GUÐRÚNU STEPHENSEN 

í YIÐEY *. 

Bláa vegu 

brosfögur sol 

gengur glööu skini; 

sjerattu söknuð 

og sorga fjöUl 

þeirra er á lancli lifa? 

Gróa grös 

við geisla J)ína 

liðinna leiðum á: 

en J)ú lnosir 

og burtu snýr; 

kvöblgustar kula. 

Svo frá beimi 

til biminsala 

*) Áí)ur itrenla'ö » íyjóömæluin M. Sleplicnscns, Vlðcj 1842. 

á r.VL hls. 
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iYelstar sálir l’ara; 

s<ta svrsendur 
%! sj 

sóllausa daga 

ansur-srusti í. 
kJ 

Hver er liirin grátni, 

seni að grafar beði 

bevgðu höfði bíður? 

elskað lík 

undir köUlum leir 

hvílir feti íraniar. 

81 v ðst harm{> rungi nn 

höfðingi, 

Stephensen, að steini; 

frú lYamliðria, 

föðurlands prýði* 

svrs»ir svo mælandi: 

“Sáran Ijet guð mig 

söknuð reyna! 

verði hans vísdóms 

vilji á mjer 



Hvrfir í Iieiiii!, 

sorg hýv á jiirftu. 

Ijós á hiimii. 

liíir f»ar mín von. 

Hvar skal eg Ijeffis 

í lieiini Ieita ? 

hvar skal e« trega 
O O 

tár of fclla? 

Jiífta vil alahur. 
o O 

unz hrotnar íj ötn r 

líkams, og laus 

líö eg eptir f>jcr.' 

0 jiú máttur 

og mikla von. 

er j)á öílgu styftur! 

hjörtun hcfjast. 

er hetju sjá 

standa eina í strífti. 



TIL R. KEYSEIl \ 

lamla liringur bylgjum lilám 

ev vora í íabmi teli víðuni. 

en l’jæiTÍ |)ú hjá viimm Iilíbum 

á móbuijarðar kætist knjám. 

miindu j)á samt, að eitt j)að c*r 

íiiildi snoturt fe«;ri rósa 
V O 

••Gleymdu mjcr ei”5 scm grær eins bjer 

;í grundu kablri norburljósa. 

; scm ntí er háskólakennari í Chrístiania í IVorvcgi. Jónas 

hefur sjálfur rita'ö í kvæðakvcr sitt, aiV [jcssí vísa sje 

mælt af munni frain þcgar þeir fundu fyrst utsprungin 

kattaraugu vuriiS 1827. Þessi jurt hcitir á döii&kii For- 

d/enimigei, og þaöan cr tekið, hjer i vi'siiuni, aö kalla haiia 

Glcvuulu injcr ci. 
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MI\NL\GARBLAÐ TIL N. 

Sjerattu Snæfells 

snjófga tin<]? 

sólu roóimi. 

svcíptan þoku. 

stjöniu skinimi. 

á stt öml Iiíöa ? 

Fvr mau hinn liósi %■ *■ 
af landtömnim o 

fjallafoldar 

fósturjarðar 

vörður víkja . 

enn cg, vinur! {)jer 

lijarta-fólgnnni 

ór liug sleppi. 



\ IÐ SÓLSETUR , TIL VINAR SÍNS *. 

Vih skulum sói 

sómu báöir 

Iiinsta sinn-i 

við haf líía: 

ljett ínuii |)á leið 

j)eim er Ijósi móti ? 

vini stiiíldur, 

af veröld ÍI5 r. 

í kvæðakvcrí Jóiiasar cr þossi fyrirsiipn : 

id aniicum, og þelta skrifaS fyrir iicöau 

llle dies utramque 

(lucet ruiiiam. 

Occidenle w 

vísiina : 

Hor. 



TIL VINAll SINS* 

,\r var akla, 

[>á er endurborin 

lold liin ijallsetta 

í IVrsta sinni 

veltast tók veli 

11111 vegu ókunna, 

aS orði alvalds, 

sem allt um skóp. 

Sveipuð saman 

liin sviísa nótt 

í ægi falst, 

[)á er álfröðull 

Iióijlega hófst 

um heióar hrún 

hlómi hlíftar 
O 

viS himinljósi. 

•) Fvrirsíign Jonnsar: Ad amicum. 



5>á var gamati, 

er imi <»rænan dal o 

fljellu. fagrar ár 

(iskum kvikar, 

en íturlau'ur 
c./ 

í evrarbót 

soiiff svanaílokkur 
O 

sætuni rónii. 

*# • . ’ ■ i I 

Unað óþekktuni 

off undrun fvlltur 

niaóur hinn fyrsti 

und meiói liáiii 

einn sanian stóft, 

au<»um lciddi 
o 

nvja náttiiru 
4; il 

og nölijum hjet. 

AIdin , akur 

íturhleikur, 
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fallandi foss 

og l'jallbuna, 

hestur, naut 

02: lieiÖar dvr, 

lilutu hvert um sm 

heiti þaðan. 

Einn saman maður, 

öngum þekktur, 

unaðs óskipts, 

er yfir I>jó, 

nauðugur naut, 

og naut að eins 

Iielrnings eins, 

þar er allan liafði. 

Fyrir því för 

fjalli gnæfanda 

Iiug sinn telja, 

en háðskur nrót 

ómur orövani 

evra hrærði, 
1/ " 



‘>•7 
oí 

var hergmál 

í'ra lilam lindi. 

j>á sá alfahir, 

sem o11u stýrir, 

grát í auga 

hins einmana, 

og af torsælu 

(Vani kaliahi 

lirosfagra lmíhi; 

|)á varft hrjósti Ijctt. 

EycUlust aldir, 

ár um hurfu , 

fjölguðu {)á 

o<» færðust út 
o 

inennskir megir 

iind niiðgarði, 

frændur fjarlæuir 
• f 

að fullu a'lcymdust. 



;þá sá alfaÖir, 

íi?) únóií var 
O 

brúftar ást 

eba blóftskvhla 

[miii»ar raunir 

Jjjábiíi manna 

allar að Ijetta 

und oki lífs. 

FJskan eilíla, 

allt sjáandi, 

niiskunar hrærfiist 

vlir mannsins nevft: 

sá var einn , 

aft hiin ofan sendi. 

helí»ur engill — 
O O 

])ah var liulió ráh. 

Vindur Jiagði, 

vötn stöðvuhu 

heljandi straum: 

frá hlásölum liintins 



skv skinfaínirt 

skæruiu loga 

lcift ylir l«|)t 

iiiid Ijúsri inynd. 

Jaft var vinátta. 

sein á vængjum Iriöar 

linje frá himni 

í helguin hlæ; 

fai»na<Yi fohl, 

fvlltust glcfti 
V VJ 

elVi lopt 

og undird jiip; 

sá var fyrstur ncfmlur 

sumardagur. 

Hreinlynd hjörtu 

og hugarprúö 

ást ciiihcgri 

æöri kvnja 

ylnuöu j)á, 

er um aldir síöan 



40 

vóx , við hjelzt ; 

þaðan cr vinur um kominn. 

Heim sj e eg hverfa 

á himinásum ; 

rennur sumar- 

sól hin fyrsta , 

umgenginna 

sem alda mjer 

minning vekur 

og margs sem áður 

hrá minni hlíðu 

Itarns gleði. 

Ungur var eg forðum — 

iór eg einn sanian, 

föður sviptur, 

ðr mjer fremst unni: 

þannig liðu 

laimir daí»ar, 

meini hlandnir 

á mania lund. 
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Fluttu niig forlog 

11111 fjöll suÖiir, 

einn, ókunnan, 

alls jþurfanda; 

inátti e<í ei móöur 

inál um nema, 

mátti eg ei svstur 

mína sjá, 

f)á var rnjer liróöir 

blíÖur horíinn. 

jþá varst f)aö f)ú, 

er eg þegjancii 

aöííætnu auga 
w o 

einatt leicldi: 

þaö sagöi mjer hugui', 

að þar mundi 

viður vaxa, 

er vænti eg af skjóls. 

Sátum viö tveir 

viÖ sjó löngum 
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og. sáttir á 

surnli Ijekimi: 

Jrótti mjcr [)á 

scm vi5 J)rcyta muudum 

ÍMirt veltandi víir 

bylgjur lífs. 

cinuin hug 

mót örlaga straumi. 

jþá varst |)aö |)ii. 

cr eg J)cgjandi 

valdi mjcr 

aö vini Ivrstum: 

síöan eíí hcl’ 

sadla stunda 

allmargra notiö, 

ama horlinn. 
✓ 

hezti viutir! 

aÖ lujósti Jrjer. 

Jess eg nú minnist. 

cr J)etta cr 
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sigurdagur ])ess , 

er sendi liimin 

engil oían 

npp að ræta 

harma gras o 

iír hvsrsju reit 

andvarpandi 

aumra manna. 

Hvert mjcr ])á Ivr 

í liu<4 koma 
o 

skyldara mundi, 

eður skapi næ 1, 

óskar orð, 

enn að árna góðs 

])eims mjer að vini 

veittan liefur. 

Má eií alda 
O 

ókominna 

orð um nema: 

cn ()au að eyrum injev 



u 

berast brotiu, 

sein brinikvi5ur 

ómi álengdar 

vi5 enda nætur. 

Sje eg örlög 

ýmisleitan 

okkur ókominn 

aldur skapa; 

en jiaö óskýrt 

aö augum mjer 

kenuir, lrfct seni 

á köldu hausti 

stjörnu glampi 

at’ sljettum sjó. 

Hlægir niig nú Jraö, 

er mig hrelldi áður 

ungan of mjug, 

bá er ea lor einn saman: 
1 V—* 



4ó 

liotl er að gatiga 

uefti kvíftlau.su 

ótavift, örstutt. 

jdiskeift. 
' :i.» '0 il 

i- ’•? u '">í'«r • ... * • V 
9 

>’•** tmfi '•* . «:?/.* /Ui *«3 



MEYJAX MIN IIIN VÆNA. 

Mín er meyjan væna 

mittisgrönn og fótnctt, 

I)jarteyg, brjóstatögur, 

beinvaxin, sviplirein: 

Iivít er hönd á snótu. 

himinhros á kinnum. 

lalla lausir um Ijósan 

lokkar háls hinn frjálsa. 
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í SPÁNSKA SJÓNUM 

SKÁLDIÐ: 

Hví viltu audsvala 

austankul 

svo á scdi vaka? 

liví viliu mcina 

injer ah sjá 

Dofra sólháu sali ? 

Hví viltu meina 

niarini sjóleiðum 

hæÖir Hcrtu líta? 

dökkt er á djúpi, 

dimmar öhlur rísa, 

mi" laimar lands<n í. 

VIiNDURIXN: 

Yegu Idáa 

vestur um haf 

lileyp c^, himinhorinn. 

Kvcðift' 31. ág. 1832. 
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þarígáð séni Garðars 

gamla ev 

!iá úr liaíi rís. 

Langar mig þar 

um Ijúsan tind 

gullnu sk\i skauta 

og í djúpum 

dal aö kyssa 

mundarOu»ra mev 
o * 

Svo á eg heiti. 

sem eg um heiminn fer 

allan \msa vegu: 

næðingur kem eg að nonVm. 

næturkul aö austan. 

vorgola að sunnan o 

vestan hafræna. 

SKÁLDIÐ: 

Heyr fni hafræna 

hin himinborna! 
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1151 þjer Fróns úr döluin; 

kysstu samt fyrst, 

02 kossinn færðu 
o , 

mjer frá dalanna dætruni! 

* 
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ÍSLAND * 

Islancl! farsælda-frón 

og liagsælda hrímhvíta móftir! 

hvar er J>ín fornalclar-frægð, 

frclsiö og manndáðin hezt? 

Allt er í heiminnm hverfult, 

og stund }>íns fegursta frania 

lysir, sem leiptur um nótt, 

langt fram íi horfmni öld. 

Landið var lagurt og frítt. 

og fannhvítir jöklanna tindar. 

himininn heiður og blár, 

hafið var skínandi hjart. 

komu feðurnir frægu 

og frjálsræðishetjurnar góðu 

austan um hyldýpis haf 

hingað í sælunnar reit; 

reistu sjer hyggðir og hú 

í hlómguðu dalanna skauti; 

*) lU-cníaS í Fjölni 1835, á 21. bls. 
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ukust að íþrótt og frægó, 

undu svo glaðir við sitt. 

Hátt á eldhrauni upp, 

f)ar scm enn f)á Öxará rennur 

ofan í Almannagjá, 

alþingið feðranna stóð. 

Jar stóð hann 50l,ge*r á þingi. 

er við trúnni var tekið af lýði; 

f)ar komu Gissur og Geir, 

Gunnar og Hjeðinn og Njáll. 

þá riðu hetjur um hjeröð. 

og skrauthúin skip fyrir íandi 

ílutu með fríðasta lið, 

færandi varninginn heim. 

J>að er svo hágt að standa í stað. 

og mönnunum miinar 

armaðhvort aptur á ]>ak 

ellegar nokkuð á leið. 

Hvað er f>á orðið okkar starf 

í sex hundruð sumur? 

Höfum við gengið til góðs 

götuna fram eptir veg? 

3* 
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Landi(5 er fagurt oir frítt, 

og fannhvítir jöklanna tindar, 

himininn heiður og hlár, 

hafið er skínandi bjart. 

En á eldhrauni upp, 

J)ar sem enn {)á Öxará rennur 

ofan í Almannagjá, 

al{)ing er horíið á braut. 

Nii er hún Snorrabiið stekkur. 

og lvngið á löghergi l)el<ra 
U v O O vj v. j 

hlánar af berjum hvert ár. 

hörnum og hröfnum að leik. 

Ó {)jer unglinga fjöld 
r 

og Islands fullorðnu svnir! 

sona er feðranna frægð 

fallin í sjevmsku og dá ! 



HEYLOAlí-IíVÆÐI 

Siiemma lóan Jitla í 

lopti J)láu “dínincir 

undir sólu syngur: 

“Lolið gæzku gjafarans, 

urænar eru sveitir laruls, 
V v ' 

lagur himinliringur. 

Jeg á bú í berja-nió, 

bórnin smá í kvrrft og ró 

Iieinia í hreiðri bíba; 

mata jeg J)au af móðurtryggb, 

mabkinn tíni þrátt um l>yggð 

eða flugu fríða.” 

Lóan heim úr lopti ílaug, 

(Ijómaði sól um himinbaug, 

*) ]■ rentatf í Fjölni IS36, 11, 28. 



iílóini grær á grundii) 

íil nft annast unga smá 

alla jetið bafði þá 

lirafn fyrir hálfri stundu. 



0.) 

SAKNAÐAR-LJÓÐ 

3>á var eg ungur, 

er unnir luku 

loður auguni 

fyrir rajer saraan; 

man eg |)ó missi 

rainn í Iieimi 

fvrstan 02: sárstan , 

er nij'er faðir hvarf. 

Man eg aíl aiulans 

í yfirhragði, 

og ástina hjörtu. 

er 11 r augum skein. 

Var lnin mjer æ , 

sem á vorum ali 

grös hin grænu 

sruðfögur só!. 

Prcntuö í Fjölni 1837, í, 3. 



50 

Man eg og miiitiar 

iih3ður tár, 

er hiin aldrei sa 

aptur heim smia 

leiðtoga Ijúíán, 

I]°s a jorou 

sitt og sinna. 

var sorgin jþyngst. 

Mjög hef eg síðan 

til moldar ganga 

ættmenni liezt 

og ástvini sjeð. 

j>á vill hugur 

harma telja, 

[)egar l)öl húið 

er brjósti nýtt. 

Sá eg hinn góða. 

er guði treysti, 

ungan og öílgan, 

ættjarðar von, 
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Lárus íí baua- 

bólstur hniginn, 

líki líkan, 

er es: land kvaddi. 

Sá eg með Dönum 

í dauðra reit 

Baldvin úr bruna 

borinn vera — 

fríða . fullstyrka 

frelsishetju. 

Söknuður sár 

sveif mjer að hjarta. 

Sá eg Torfa — 

i ryggðreyndan vin, 

hraustan. hreinskilinn 
✓ 

og hjartaprúðan — 

lííi ljúka 

o<* lagðan vera 

jetljörðu fj ær, 

er hann unni mest. 
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Atti eg eptir 

erm í heimi 

ungan og fagran 

ættarhlóma; 

vel muncli kæta, 

vel muntli hæta 

laufgvænn kvistur 

lagan runna. 

man eg yndi 

öðru meira, 

er við Skapta 

skilning þreyttum, 

eður á vænum 

vina-fundi 

góða geðspakur 

á gleði jók. 

Sá e g J)ig. frændi! 

fræði stunda, 

og að sælum 

sanni leita. 
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fiegar röðull 

á rósir skein, 

og blá-dögg beiö 

á blómi sofanda — 

Er j)ú á hæsta 

hugðir speki, 

og hátt og djúpt 

hiiíía sendir. 

Of eru mvrk «/ 

manna sonum, 

f)eim er hátt hyggja, 

hin helgu rök. 

Brann j)j er í hrjósti, 

hjó j)jer í anda, 

ást á ættjörðu, 

ást á sannleika. 

Svo varstu húinn 

til liardaíía 

áþján við 

og illa lygi. 



co 
♦ 

Nú ertu lagður 

lágt í moldu, 

o<* hið hrennheita 
o 

hrjostih kalt. 

Vonar-stjarna 

vandamanna 

hvarf í dauða djiip 

en drottinn ræður. 
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GRIKKUR *. 

Fýkur yflr hæöir og frostkaldan mel, 

í fjalliriu dunar, en koiniö er jel, 

snjó-skýin J)jóta svo ótt og ótt; 

auganu hverfur um heldimma nótt 

vegur á klakanum kalda. 

Hver er hin grátna, scm gengur um iijarn, 

gótunnar leitar, og sofandi harn 

hylur í faðmi og frostinu ver, 

fögur í tárum ? en mátturinn f)ver — 

hun orkar ei áfram að halda. 

“Sonur minn góði! f)ú sefur í værð. 

sjerð ei nje skilur f)á hörmunga stærð, 

sem að J)jer ógnar og á dynja fer; 

eilííi guðssonur! hjálpaðu mjer 

saklausa harninu að hjarga. 

*) Prcnt. i Fjölni 1837, I, 30; sb. grcinina, scm þ-ir 

steiulnr fyrir í'raman kvæíiö. 
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Sonuv minn blíðasti! sofðu nú rótt; 

soía vil eg líka þá skelfingar uótt; 

sofðu! eg bjiikra og hlífi þjer vel; 

hjúkrar f)jer móðir, svo grimmasta jel 

má ekki fjörinu farga.” 

Fykur yfir hæðir og frostkalcla leið, 

iannburðinn eykur um miðnætur-skeið; 

snjóskýja bólstrunum blásvörtu frá 

beljandi vindur um hauður og lá 

í dimmunni þunglega f)ýtur. 

Svo, þegar dagur úr dökkvanum rís, 

dauð er hún fundin á kolbláum ís; 

snjóhvíta fannblæju lagði yfir lík 

líknandi vetur — en miskunarrík . 

sól móti sveinirmm lítur. 

5ví að hann lifir og brosir og bvr 

bjargandi móður í skjólinu hlyr, 

reifaður klæðnaði brúðar — sem bjó 

barninu værðir, og lágt undir snjó 

fölnuð í frostinu sefur. 
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íS'eisti gufts líknsemdar Ijdmandi skær, 

lííinu beztan er unaðinn fær. 

mdðurást blí?)asta, börnunum háÖ! 

hlessi f)ig jafnan og eíli })itt ráft 

guð, sem að ávöxtinn gefur. 
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GUNNARSHOLMI * 

Skein yíir Iandi sól á sumarvegi 

og silfurbláan Eyjafjallatincí 

gullrauðum loga glæsti seint á degi. 

Við austur gnæfir sú liin mikla mynd 

hátt yfir sveit, og höföi hjörtu svalar 

í himinhlámans fagurtærri lind. 

Beljandi foss við hamrahúann hjalar 

á Iiengiflugi undir jökulrótum. 

jþar sem aö gullið geyma Frosti og Fjalar. 

En hinumegin fðstum stancla fótum 

hlásvörtum feldi búin TindaíjÖll 

o<í "i'ænu helti gvrð á dala-mótum. 

3\Ieð hjálminn skyggnda, hvítri líkan mjöll, 

horfa {)au yfir heiðarvötnin hláu, 

sem falla niður fagran Rangárvöll: 
O O 

þar sem að una byggöar hýlin smáu, 

drcifð yfir blómguð tún og grænar grundir. 

Við norður rísa Heklu tindar háu. 

*) Prent. í Fjwini I$38, I, 32—3|. 



Svell er fí gnípu. eldiir geysar undir; 

í ógna djnpí, höróum vaíin dróma. 

skelíing og dauöi dvelja langar stundi 

En spegilskyggnd í háu lopti ljóma 

hrafntinnuþökin yfir svörtum sah 

3>aðan má líta sælan sveitarldóma; 

fiví Markarfljót í í’ögrum skógardal 

dunar á eyrum; hreiða f)ekur bakka 

fullgróinn akur, fegurst engja-val 

j)aÖan af breiÖir bátt í hlíöar slakka 

glitaöa blæju, gróna blómum smám. 

Klógulir ernir yfir veiöi blakka; 

því fiskar vaka þar í öllum ám. 

Blikar í lopti birkiþrasta sveimur, 

og skógar glymja, skreyttir reynitrjám 

X>á er til ferðar fákum smiið tveimur, 

lir rausnar-garði hæstum undir Hlíð, 

fíangað sem beyrist öldu-falla eimur; 

f)ví hafgang |>ann ei bepta veður ldíð, 

sem voldug reisir Rán á Evjasandi, 

þar sem hiin heyir heimsins langa s 
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rni trausta strengi liggur fyrir iandi 

hnrðfögur skeið, með bnndin segl við rá; 

skínandi trjdna gín mdt sjávar grandi. 

þar eiga tignir tveir að ílytjast á 

bræður af fögrum fdsturjarðar stWindum 

og langa stund ei litið aptur fá. 

fjarlægum a!a aldur sinn í löndum, 

lítlagar verða vinar augum fjær; 

svo Iiafa forlög fært þeim ddm að iiöiidum. 

Nú er á brautu borinn vigur skær 

frá Hlíðarenda hám; |>ví Gunnar ríður 

atseirnum beitta búinn. Honum mrr 

dreyrrauðum hesti hleypir gumi fríður 

og bláu saxi gvrður vfir grund — 

j>ar mátti kenna Kolskegg allur lýður. 

Svo fara báðir bræður enn um stund; 

skeiðfráir jdar hverfa fram að íljdti: ’ 

Kolskeggur starir út á Evjasund, 

en Gunnar horfir hlíðar hrekku mdti; 

hræðist ])á ekki frægðarhetjan gdða 

dvina fjöid. þd hörðum dauða hdti. 
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“Sá eg ei fyr svo fagran jarðar gróða, 

fjenaður dreifir sjer um græua haga, 

við bleikan akur rósin i)likar rjóða. 

Hjer vil eg una æíi minnar tlaga 

alla, sem guð mjer senclir. Farðu vel. 

bróðir og vinur!” — Svo er Gunnars saga. 

5'í Gunnar vildi heldur h«ða hcl, 

enn horfmn vera fósturjaröar ströndum. 

Grimmlegir fjendur, ílárri studdir vjel, 

fjötruðu góðan dreng í heljar höndum. 

Hugljúfa samt eg sögu Gunnars tel, 

|)ar sem eg undrast enn á köldum söndum 

lágan að sigra ógna hylgju ólma 

algrænu skrauti prvddan Gunnarshólma. 

jpar sem að áður akrar huldu völl, 

ólgandi 5velíí veltur yíir sanda; 

sólroðin líta enn hin öldnu fjöll 

árstrauminn harða fögrum dali granda; 

ílúinn er dvergur, dáin hamra tröll , 

dauft er í sveitum, hriipin [)jóð í vanda; 

en lágum hlífir lmlinn verndarkraptur 

hólmanum, J)ar sem Gunnar snjeri aptur. 
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KVEÐJA OG þÖKIÍ ÍSLENDINGA TIL 

ALBERTS TIIORVALDSENS * 

I. KYEÐJA. 

(líauslirt IS38, þá cr hann kom annaft sinn frá Róma- 

borg til Kaupmannaliafnar.) 

i höfum norður 

\ iö himin o:r]æíiL• 

eyja ísi skyggnd 

eg eldi þrungin; 

j>ar rís hin fagra 

feðra þinna 

móðurmold 

úr mararskauti. 

Fjöld sá hún frægra 

fólklíetrunga; 

vara J)eim vizku 

vant nje snilli; 

*) Prcnta'ö aptan \i'ö Ælisögu Albcrts Thorvaldseiis (Knih. 

1841^8) á 63. bls. 
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Jx> hefiu* engi 

annar, sem f)ú? 

frægðargeisli 

yfir folcl J)á skinið 

Saú f)ættist hún, 

ef hún sjá mætti 

vndi fesnirst 
*/ o 

augna sinna; 

sæl þættist hún, 

ef hún sjálf mætti 

frægð [)á fullþakka, 

er hún fjekk af þjer. 

Hver hefur dyrra 

af drottni þegið 

annar og unnið 

erindi þjer? 

Yeitti þjer fulla 

fegurð að skoða 

himna höfundur, 

heinii veittir þú. 
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Ein situr úti 

yíir öldugeimi 

íósturfold 

feðra |)inna; 

Iiefur nje eina 

auguni litið 

lífmynd Ijúfa? 

cr {)ú leiddir fram. 

A ittu samt, aft j)ar 

á vörum lifir 

broshfrra barna 

og blíðra mevja 

beitið heimfræga, 

er beyrir hvcr 

móður margnefna 

mögur í landi. 
V/ 

Ó aö [ni mættir 

augum leiða 

landið loptháa 

og ljósbeltaða. 
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]>ar seni um grænar 

immdir líða 
o ■* 

elfiir ísbláar 

að ægi fram. 

^ar er Heklufjall 

og Hofsjökull. 

Haldjökull, Bláfell. 

og Baulutindur, 

HóIniur, Hegra n es, 

og Hlíöin góða, 

]>ar sem enn byggja 

ættmenn þínir. 

.Mundi |)á hinn mikli 

uiögur Jorvaldar 

kvnland sitt kenna %/ 
og karlmannlegt þykja; 

tign býr á tindum. 

en traust í björgum . 

fegurð í fjalldölum. 

• en í fossum afl. 

i* 



72 

Mtindu J)á sveinar 

og meyjar hláeygar 

Snælands hins snjókrynda 

snúast f)jer í móti, 

frænda færandi 

frægstum í heimi 

harnslegar ástir, 

sem beztar kynnu. 

Og feöur harúhendir 

hraustra drengja - 

og mæður málhlíðar 

munnhvítra snóta 

])lessa j)ann, er bjó 

])örnum f)eirra 

fyrirmynd fegursta 

frægðar að leita. 

Og f)ó und sólu 

suðurheima 

eyðir J)ó æíi 

að alfóður vild: 

•* 
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ami [)jer um aldiir 

Isafoldar 

sonur og dóttir, 

meöan sær dunar. 

II. JÖKK. 

(Votift 1839, [)ií er skírnarfontur ThorvaUsens kom til 

Reykjavíkur.) 

s*Ein situr úti 

víii' öldusfeimi 
«- O 

fósturfold 

feöra [)inna; 

hefur nje eina 

augum litiö 

lífmynd Ijúfa, 

er [>ú leiddir fram.” 

8vo kvaö á hausti 

hrímgrundar sjöt, 

kynlanda kærstum 

[)á cr kvcöju ílutti, 

I 



74 

vitandi víst 

nm vingjöf þína . 

dulin hvað dveldi 

dýrgrip á leiö. 

Nú hefur hætta 

sá, er he/t mn kimni. 

eptirþrá 

augna vorra; 

sæmir J)ví að sæma 

þann, er senda Ijet 

vonar fvllinsr. 
%J o " 

vorþökkum með. 

Ungir og aldnir 

andvirki frá 

gangiö ah skoöa 

í 2:11 Ös musteri! 
o 

skín {)ar hin helga 

á högsmum steini — 

ljóstær lífshrunnur — 

laug sáttmála. 
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II\ er hcfiir leiddar 

fvrir líkams aiiffu 

niyndir guðlegar 

musteriö í? 

Hefji höfuö sín 

hingað farinn 

lýöur og líti 

lotningu með 1 

Sjáiö hjer fegursta 

friÖarmvnd — 
4* 

hlíða Maríu 

meö harnið á skauti: 

hallast aö góörar 

guðsmóður knjám 

ungur Jóhannes 

og ástarhlíöur. 

Sjáiö ánni í 

allra manna 

lausnara ljúfan 

02: líknar-skœran 
O 

V 
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skírn að skírast, 

áður skepnu sína 

guði vinni, 

|)á er glötuð var. 

8jáið enn fremur 

ástvin Leztan 

harnanna ungu, 

er liann blessar {)au; 

“levfið f)eim”5 seuir 

hinn líknarfulli 

‘ öllum hjá mjer 

athvarfs að leita". 

Hver sá í huga 

svo heilög tíðindi? 

hver Ijet f)au stíga 

af steininum fram? 

Hver hefur leiddar 

fyrir líkams augu 

myndir guðlegar 

musterið í? 



Hefji Iiöfuö sín 

hingað farinn 

lýður og lesi 

letur á steini; 

enfflar alskærir 

o" ástuni lmndnir 
O 

líða þar yfir, 

en letrið greiuir: 

<ÉReist smíð {>essa 

í Róm suður 

Aibert Thorvaldsen 

fyrir árum tólf, 
c/ 

ættjörðu sinni, 
r 

lsalandi, 

sefandi hana 

af góðum hug.” 

Alhert Thorvaldsen 

ættjörðu gaf; 

hve skal ættjörð iia 

Alhcrti J)akka? 
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Breiðar eru l)árur 

að borgum fram, 

IVændinn íjarlægur 

ieðra láði. 

5á væri launað , 

et* f)ú líta mættir 

ásján upp lypta 

ungrar móður, 

þar sem grátglaður 

guði færir 

barn sitt hóndi 

að hrunni sáttrnála. 
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MAGNUSARIÍVIÐA 
TVÍTUGUR FLOKKUH. 

LUi sat und hvítum 

alda faldi 

fjallkonan snjalla 

fogur ofan lög; 

sá hún um hláan 

hoga loga 

Ijósin öll, er l\sa 

leið um næturskeið. 

Sofinn var f)á fííill 

l’agur í hasa. 

ímis undir mosa, 

már á háru; 

hlæju yíir hæ 

búanda lúins 

dimmra drauma 

dró nótt úr sjó. 

*) i*i't*iiIiií L.jóðniælum Magiuísar Slophcnsens (\iðc\ Hi‘2. 

«) á fi8. bls. 
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Hver er sá er snöruiu 

luigar augura 

skoðar lífs leiðir, 

1Vö allan og tíð; 

vakir og vakir, 

vinnu sinnir 

lirímkalda grímu 

sem haghjartan dag. 

Fár gat svo fyrri 

frónbyggja sjón 

glætt, að þeir mættu 

geiraa skoða heima; 

lár gat svo fyrri, 

fornra norna 

hapthÖndum sviptan, 

huga sent á fliig. 

Fár gat svo lyrri 

fullhugaður hugað 

illa villu, 

aldaspella gjald. 
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Lcgið hciur lygi 

og láhbyggja rá5 

íilla vega spjallaö 

citurblend í sveituni. 

Fár gat svo fyrri 

fjandann anda 

lestan og lostiö, 

lygi, brott úr vígi; 

lirakti sá, er vakti 

meðan hökla Ijöld 

megindofm sefur, 

marshöfÖaðan varg. 
V? 

l ti sat und hvítum 

alda faldi 

fjallkonan snjalla 

fögur ofan log;l 

sá hun J)ar er va 

að vættum hættum 

íturdjarfur arfi 

Olafs und sólu. 



82 

Róma varð a þrenii: 

rucldist að studdri 

IV) 1 kumdj arfur fy 1 king 

ílokks óþokkans; 

hugði sá, er dugði, 

fvrir hamar fram 
t' 

alla saman fella 

ókind á sjo. 

Hvergi huíjðist várga 

við sniiið lið 

herast láta fyrir 

hjarga riö niður; 

hremmdu |)á og klemmdu, 

er hrekjast tóku, 

stoðir, sem stóðu 

í styrku landvirki. 

Hvöt var aðsókn hetju. 

harðnar enn senna, 

ógurlegum augum 

á skaut hann þá. 
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Stóðu {)eir við stoðir 

ístökk ei nje hrökk) 

stærri jafnt og sníærri. 

strjúka vill ei púki. 

Ma&nús gekk af niecni 

und merki jþjóðsteikur 

iáðvörður lýða 

ijóss, sjer til hróss; 

skoðar hann í hraða 

höguin au^urn 
O O 

tjón allt og laii 

tigugiegs sigurs. 

. ? ! VfiTÍlwdiu J1 * / } 

Ríður hinn ráðgóði 

á regin logrmiegins, 

höggur nú og Ieggur, 

hrekur allt og rekur; 

forkunnar forvirki 

falla um grund alla, 

ílvja flokkar lygi, 

fjandi stökk úr Iandi. 
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Skilið á, að skuli 

skildi vel halda 

niaöur fýrir móðum 

mæringi, er 

aptur sækir eptir 

aldyggum hal 

flokkur flár nokkur 

í'reka, sem var rekinn. 

Skiiið á hann, skuli 

skilja rjett vilja 

frónhiiar nú, 

að harin fremdarheit efndi; 

dvrum hlúðdrevra, 

dörsæfðu fjörvi, 

opt hafa keyptan 

ýtar sigur nýtári. 

I ti sat und Iivítum 

alda faldi 

Ijallkonan snjalla 

fögur ofan lög: 



sá lu'in hvar Iííííii 

á landi og sandi, 

fallin nicð öllu, 

forvirkin styrku. 

Hrjííð vfir láð 

er her æstur fer 

oe hárur hrimóia 
o 

handið auka landa: 

hver er sá, er |)ori 

heimsóknar þeim 

synjíi, jafnt og tlynja 

sóttir yfir dróttir? 
%/ 

. 

jþörf er hrýn á (ljörfum 

[)egnum , er gegn 

fara þori fara 

flæniings afskræmi; 

|)örf er og á djörlum 

|)egnum, er megni 

sterkleg vinna stórvirki, 

strita samt með viti. 
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Veit eg eítt aft vitur 

vildi hann, skvkli 

öl! fá margbætt spjöllin 

ástland hans; en hrást. 

Sá hann hvar lágu 

á landi og sandi, 

fallin með öllu, 

forvirkin styrku. 

Lýður landráður! 

láttu sjá — vel máttu 

J)æta vigif, brotin 

hraml J)að við og svaml. 

Lyður landráður! 

ljettu nú svefnhettu, 

enn er nóg að vinna, 

einum er starf meinað. 

L ti sat und hvítum 

akla faldij 

fjallkonan snjalla 

fögur ofan Iög; 
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sá limi þar á? 

er evbúa giúi 

mesta manns að ílestu 

inolílu vígði Iiold. 

íL'-í Oflffíf 

' 

?íi m im : •! f:o v 

?Úi £ :f 

mí\h\ « 

í ði »-f 

11»? : . 

. » } 
rnlo - íí 

‘ ^ r : *; i m *vj* ifV/t 
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JÓNAS TÓMASSON 

Horíin er enn, 

er mmi eg mest, 

ættar von 

Tir alcla heimi — 

enniö ásthreina, 

augun hláu, 

Jvrj(>stih barnglaða, 

Iryrgt undir fjöl. 

Gott Iiugði eg til 

af guöi senda 

vlinn að ala, 

ást að festa — 

ættjörðu skyklí 

ungur renna 

kvistur af stofni 

fyrir krepptan reyr. 

*) SvNturson skáldsins. Prcntaö í Skirni 1839 á 103. 
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Gott hugði eg ti! 

af líiiði senda 
o 

neistann aö glæða 

námsölum í — 

ungur skyldi, 

jþaii er Iiinn eldri nani, 

fræðin fegurstu 

fratnar styðja. 

Rjeð, sá er ræður 

rökum alda. 

ástríkur íaðir, 

alls vitandi; 

f)ví skal traustri trú 

trega binda, 

frænda sviptur 

framar f)reyta. 
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SIGHVATSSON 

Dvrölegt er aÖ sjá^ 

eptir dag liðinit; 

liaustsól lírosandi 

í hafið renna: 

hnígur hún húglega 

og hauður kveður 

friðar kossi 

og á fjollum sezt. 

Stíga þá stjörnur, 

stúrmargur her, 

alskærar upp 

af austurstraumuni ? 

hlysum hlikandi 

um hoga heiðan 

salar súlheima 

á svalri núttu. 

*) Prentað í Skírni 1842 á 131. bls. 
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Vaka þær og vaka 

og veralda fjöld 

sáu og sjá munu, 

svstur álfröðuls; 

sofnar ci og soínar ei, 

(>ótti sígi til viðar, 

sælust dagstjarna — 

sjest hún enn að morgni. 

Svo er um æíí 

öldungmanna 

sem um sumar- 

sól fram runna: 

hníga þeir á haustkvöldi 

hjervistardags 

hóglega og hlíölega 
O O O O 

fyrir hafsbrún dauða. 

Vaka þá og skina 

á vonarhimni 

alskærar stj örn ur, 

anda leiðtogar: 
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traust og trú 

og tryggrav s|>eki 

augaÖ ólygna 

ou: andarrm* lifa! 

Gráti f)ví hjer enginn 

göfugan fööur, 

harmi því hjer enginn 

höföinda liöinn: 

fagur var hans lífsdagur. 

en fegri er upp runninn 

dyröardagur hans 

hjá droltni lifanda. 

^aö var Jon Sighvatsson. 

sofnaÖi prúömenni: 

gekk hann til grafar 

í goöri elli; 

geymd veröur minning 

göfues stúrhonda 

í hlessun hjá hörnum 

húenda lands. 
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Menjar skulu merkis- 

inanns hins fráhæra 

lifa og hlómgast 

í landi voru; 

dáðar og dugnaftar, 

dvgu;ðar hvers konar, 

irægöar og frama 

fvrirmvnd hann var. 
*> 

JStríb er starf vort 

í stundarheimi. 

Jíerjumst j>vi og húunist 

viö J)etri dögum; 

sefur ei og sefur ei 

í sorta grafar 

sálin — í sælu 

sjcst líún enn að morgni. 
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Á GÖMLU LEIÐI 1841 * 

Fundanna skært í Ijós burt leió. 

blundar hjer vært á beði inoldar. 

blessaðar fært á náðir foldar, 

barnið J)itt sært, ó beiska neyð! 

Sofið er ástaraugað J)itt, 

sem aldrei brást að mætti mínu: 

mest bef eg dázt að brosi þínu. 

andi J)inn sást fiar allt með sitt. 

Stirðnuð er haga hdndin J)ín. 

íiiörð til að laga allt úr öllu. 

eins ljett og draga hvítt á völlu 

smámeyjar fagurspunnið lín. 

Vel sje jþjcr, Jón! á værum beð. 

vinar af sjónum löngu liðinn. 

*) Prcntað í Skirui 1842 á 133. bl*. 



lúfiur á l)ón um liimnal’riðinn. 

Kalt var á lVóni. Kj&mested! 

Slokknafti fagurt lista ljós. 

Snjókólgudaga Iiríöir haröar 

til lieljar draga hlómann jaröar 

Ivrst devr í hasja rauÖust rós. 
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GUÐMUNDUR KAUPMAÐUR GUÐMUNDS- 

SON 

“Leiflur er mjer sjávar sorti 

oíi: sólotáruð bára”, 

síðan ])arina brutii 

blíðan nijer frá síðu: 

algildum hafa öldur 

ótniar gröf búið, 

grimmar djúpt í diinmum 

dauðasal hann falið. 

4<Eigi mega á ægi 

ógrátandi líta” 

móðir, systur, síðan 

sjá ci bróður góðan; 

löngum sjá {)ær lengi 

lauguðum sjóiibauguin 

öldur á og leita 

að Jieim, cr nam staðar. 

’) Kvcðiö undir nafni Ijróöur Iian?; prcnta'ð í Ski’rni lö4í á 

II. bla. í viöurauLanuin. 
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Einatt úti s< nist 

undir land á sturulum 

seglum skautuð sigla 

sæliind þægum vindi. 

Jaö er ei hann, sem fanna 

hallar leið að fjalli; 

þoka er það, sem r\kur. 

þíð, á mari víðuin. 

fíSól gengur síð undir mula! 

svo langar þig þangað ', 

ein sem ástin hezta 

úl á föðurbóli. 

Hver veit, hve langt leita 

leiðar þarf nú arfi 

hrelldrar móður að kveldi, 

hennar í faðm renna? 

Varð ekki í grænum garði 

grafar auðið þeims dauða 

greip á dökku djúpi 

drómi lífs úr hlóma; 

5 
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biæju I)láa ægir 

lueuldi yfir J)ig leiddan. 

f nendi ! fyr sem iindir 

f’old og seimi heima. 

Scggir af harmi hyggja 

helzt eiga, sem mega, 

stutta stund aö ljetta 

starfa sinna; en minnast 

e<» meS ástartresa n 

ætið hlvt — J)ví hætist 

aldrei J)að er eg f)oldi — 

[)ín. minn bróðir góður! 



EPTIR ADDISON 

Fcstingin víða, hrein óg há, 

og liiininhjörtu skýin blá 

og Iogandi hvelfing Ijösmn skírö! 

|)iÖ loíið skaparans tniklu d>'rö: 

og prautgööa söl! er dag t’rá degi 

drottins talar um máttarve<n, 

ávallt hirtir j)ú öll um löiul 

alniættisverk úr styrkri hönd. 

Kvöldadimman er kefur storö , 

kveöa fer máni furðanleg orö 

um fæöingar athurð, heldur hljótt. 

hlustandi jarðar á j)ögulli nótt, 

og allar stjörnur, er uppi loga 

alskipaðan um himinhoga, 

dýrðleg sannindi herma hátt 

um himinskauta veldið blátt. 

•) í ionn. framan viö Úr&iiis Sljörnufræíi, Vi'Joy 1812. H. 
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<)‘j; f)(>tt um hclga þagnarleift 

fírcyti vor jörð hið dimnm skeiö 

og öngva rödd og ekkert hljóö 

uppheimaljósin sendi f)jóð, 

skvnsemi vorrar evrum undir 
V 

allar hljómar um næturstundir 

lofsöngur þeirra , ljóminn hreinn: 

“Lifandi drottinn skóp oss einn!" 
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KVEÐJA TIL UPPSALAFUNDARINS 1843-. 

“Bræöur munu Lerjast 

02 að bönúm verða” 

ógnar bin alclua spa; 

fram komu fyr 

(og að fullu sjc!) 

öll J)au orð völu. 

Fundizt hafa bræður 

viö Fýrisá, 

faðmazt fóstbræður; 

tryggðum treystust, 

trausti bundust 

synir samjíjóða. 

# 

Ast mætir ást 

og aíli safnar 

meir enn menn viti; 

*) l’rent. í Beretning om Studentertoget til Upeala i Jutií 

Maaned 1813. Kbh. 1811. 8. 
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margiti* clropi 

verður móða fogur 

0" brunar að flœði fraru. 

Eldur er í norðri, 

ev hefur reista 

móftir yflr mar, 

heltað bláfjolhiiii, 

hlómgað grasdölum, 

faldaö hvítri fönn. 

Biia J)ar og rækja 

hræður vðrtr •/ 

forna frændsemi: 

muna, j)ótt mart 

hafi ntilli ltorið, 

ættstofn allra vor. 

Kveð eg yöur, unga 

austmenn samhuga, 

vcl fyrir vora hönd: 

kveð e<í vður kossi 
O v' 
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kærra vona 

og liandar heitbandi. 

Kref es: vhur arfs 
O V 

og ættartrausts 

hróðurbands og tryggða, 

sem fremst J)jer vitið, 

að föðurleifðar 

vorrar vel gættum. 

Blaðist æ og blómgist 

til blessunar 

viður vináttu, 

"sem góður andi 

gróðursetti 

yðar á Óðinshæð. 

Hrevsti, ráösnilli 

og hugprýði 

vina styðji von ; 

sisrri sannindi 
+j 

og samheldi; 

ást guðs öllum hlííi! 
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ALþlNG HIÐ NÝJA. 

(1840) 

Hörðum höndum 

vinnur hökla ktnd 

ár og eindagá; 

siglir særokinn, 

sólhitinn slær, 

stjörnuskininn stritar. 

Traustir skulu hornsteinar 

hárra sala; 

í kili skal kjörviður; 

hóndi er bústólpi — 

bu er landstólpi — 

f)ví skal hann virður vel. 

Fríður foringi 

stýri fræknu liði, 

*) Prcntafí i' Fjoliii 1843 á 7. bls. 



|)?í fylgir sveröi sigur; 

illu heilli 

fer aÖ orusta 

sá cr ræður heimskmn her. 

Stcrkur fór um veg. 

J)á var steini þungum 

lokuð leið fyrir; 

ráð at hann kunni, 

{)ó ríkur sje, 

og hefðu {)rír uin fiokað. 

Bera l>v 

hagga skoplítinn 

hvert að húsi heim: 

en {)aðan koma ljós 

Iiiu logaskæru 

;í altari hins göfga guðs. 

Vissi {)að að fullu 

visir hinn stórráði. 
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Stóö hann upp at’ stóli 

studdist vi8 gullsprota 

‘•'Frelsi vil eg sæma 

IVamgjarnan 1)8, 

ættstúran kynstaf 

ísafoldar. 

Kíða slailii rekkar, 

ráðuni land hyggja. 

lolkdjaríir fyrðar 

til fundar sækja , 

snarorðir snillingar 

að stefnu sitja, 

[)jóðkj örin prúðmcnni 

þingsteinum á. 

Svo skal hinu unua 

alþingi skipað 

sern að sjálOr þeir 

sjer inunu kjúsa. 

(íjöf hef eg geíið. 

gagni sú lengi 



107 

foldu og fyrðuin 

sem eg fremst j)eim ann. 

Jnign varft á ráðstefuu, 

|)otti ríkur mæla; 

fasrurevííur konungur 
O %i c> o 

við folkstjorum Iiörfði; 

stóð hann fvrir stóli, 
c/ 7 

studdist víð gullsprota; 

hvergi getur tignarmann 

figiiglegra* 
O O O 

Sól skín á tinda. 

Sofið hafa lengi 

dróttir og dvalið 

draumþingum á. 

Vaki vaskir meiin, 

til vinnu kveður 

giptusamur konungur 

góða þegna. 
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ANNAÐ KVÆÐI IIM ALþlNG*. 

Drottinn gaf og hann drottinn tók, 

drottins nafniö lofaö sje — 

cinatt {)aö mjer yndi jók, 

eg er gjorður úr steini og trje; 

seinast |)egar jeg sá í gær 

sannlega konina liáöung nær 

landa mína — jeg liföi samt. 

Li'tiö er lítiö og stutt er skammt. 

Og Iiföi vel — og lízt {)aö sje 

löglegt verk, jþá aö fjórtán manns 

{íjóðina mína hneppi í hlje; 

hún á að vora þrælafans; 

og |)eir scm að hittu þenna veg. 

þeir eru sigldir eins og jeg — 

utan {)etta einn, eða svo, 

á við hina suma tvo. 

*) Prcntaö í Fjölni 1843 á 9. bla*., ncöan við það kvæ'ðið, 

sem hjer cr uæst á undan. 
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JiaCðu, bóndi niinn, Iiægt um þig! 

hver Iiefur skapað þig í kross? 

])<iðin vor þegar sýnir sig. 

[)jer sæmir bezt að luta oss. 

A alþinginu áður var 

ekki neitt nema höfðingjar; 

bíddu nú viðj og sjáðu senn: 

sona á það að verða enn. 

i'aktu nú ekki orð mín samt 

sem illu gamni fagni jeg. 

Jegar að svo af skornum skammt 

skýlaus rjetturinn kemst á veg, 

hefndardagurinn eptir er; 

“en enginn veit nær þetta sker ’: 

samt sem að áður held jeg hitt, 

hver muni seinast jeta sitt. 
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r 

Cngur var jeg, og imgir 

austan uin land á liáusti 

lauíVindar Mjesu Ijúlir, 

ljek jeg injer |)á að síráum. 

En hretið kom, að hvetja 

harða menn í hvl-sennu; 

|)á sat jeg enn J)á inni 

alldapur á kvennpalli. 

Nú var tryppið hún Toppa, 

tetur á annari vetur, 

íegursta hross í haga, 
4 

og hrúturinn minn úti. 

Jetta var allt, sem átti 

ungur drengur, og lengi 

kvöldið |)etta hið kalda 

kveið jeg þau hæði dcyði. 

*) Prcnt. í Fjölni 1813 á II. bla. 
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Daginn eptir var aptur 

upp stytt, svo að ínenn hittu 

leið uin snjófgar slóðir 

storðar, og t’rost var orðið. 

En [>að, sem mest jegunni, 

úti — Toppa og hrútur — 

óvitringarnir ungu 

einmana kuldann rcvna. 

Sckur var jeg og sa-kja 

sjálísagt hlaut jeg með [irautum 

aleigu mína og ala 

ötul! hæði við jötu. 

Hvernig fór? Hjer jeg gjarna 

hjarta mannlegt um sanna, 

að, hvað sem hinu líður, 

hjartað gott skóp oss drottinn. 

Jes fann á millum fanna 

í fclling á hlásvclli 
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lofa-lága við [)úfu 

lítínn grátitling sýta. 

Flogið gat ekki hinn fleygi. 

IVosinn niður við mosa; 

ai ígii num ú tta - blj iigu m 

á mig skaut dyrið gráa. 

H e (T) i eg J)á sjeð mjer hefði 

hundrað Toppum og undrum 

ó'tal hornóttra hrúta 

heitið drottinn, jeg votta: 

Abrahams dýrðar dæmi 

drengur í litlu gengi 
r 

aldrei á ísafoklu 

eptir brcytir, en neitar. 

Kalinn drengur í kæiu 

á kalt svell (og ljúft fellur) 

Iagðist niður og lagði 

lítinn munn á væng Jmnnan 
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jjíclíli allvel og eyddi 

illum drdma með stilli, 

sem að frostnóttin fyrsta 

festi með væng á gesti — 

Gesti yðar! því ástar 

dlivikul tryggð til byggða 

vorra leiðir á vorum 

vegar-slinga titlinga. 

Lítill fugl skauzt úr lautu , 

lofaði guð mjer ofar, 

sjálfur sat jeg í lautu 

sárglaður og með tárum. 

Felldur ern eg við foldu 

frosinn og má ei losast; 

andi guðs á mig andi, 

ugglaust mun eg Jrá huggast. 
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A SUMARDAGS-MORGUNINN FYRSTA 

1842 *. ’ • 

Jukk sje j)jcr, giið! fyrir f>enna bluncl. 

er j)á jeg um síðstu vetrarstuncl; 

Iiann hressti mig, og huga miim 

Iiuggafti fyrir máttinn þinn. 

Nú hefur sumar-solin skær 

sofnaðan j)ínum fútum nær 

vakið mig, svo að vakni j)ín 
i! 

vegsemdin upp á tungu mín. 
, lr 

Höfundur, faðir alls, sem er. 

um alheimsgeiminn, hvar sem fer! 

j)ú, sem að skapar ljús og líf! 

landinu vertu sverð og hlíf; 

mvrkur og villu og lvga lið 

láttu nú ekki standa ’við, 

sumarsins gúða svo að vjer 

sannlega njútum rjett sem her. 

*) Prentaft í Fjöliii 1843 á 14. bls. 
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Yoi blómiii. sein |)ú vekur öll 

voiiröi»ur, nú um dali og Ijöll. 

og Iiafblíí alcla 02; himinskin 

hafa miii Iem»i átt aú vin. 

Leyfhu nú, dj'ottipn ! enn aú 

eitt sumar mjer við náttúruna: 

kallirðu {)á, jeg glaður get 

geugið til |iín hið climina fet. 

una 
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❖ 

ÁSTA * 

Ástkæra, ylln'ra málið, 

01? allri rtfdcl fesna! 

I)líð sem að harni kvað móðir 

á brjósti svanhvítu: 

mtfðurmálið mitt góða, 

hið mjúka og ríka, 

orð áttu enn eins og forðum 

mjer yndið að vcita. 

Veiztu J)að, Ásta! að ástar 

{)ig elur nú sólin ?: 

veiztu að heimsaugað hreina 

og helgasta stjarnan 

skín jþjer í andlit og innar 

albjört í hjarta, 

vekur J)jer orð, sem þjer verða 

vel kunn á munni? 

*) PrenfaíS í Fjölni 1843 á 15. bls. 



Vciztu, að lííið Biitt Ijúfa 

[)jer liggur á vorum? 

fastbundin cru þar ástar 

orðin blessuöu. 

Losa þú, smámey! úr lási 

lítinn bandingja; 

sannlega sá lcvsir hina 

og sælu mjer færir. 
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A ND V Ö KU-SÁLM UR 

Svei {)j er, andvakan arga! 

uni {)jer hver sem má. 

5ú heíur mæðu-marga 

myrkurstund oss í hjá 

húið með höl og þrá, 

í’jöri og kjark að farga. 

Fáít verður J)eim til bjarga, 

sem ndttin níðist á. 

Myrkrið er manna fjandi, 

meiðir það líf og sál, 

sídimmt og síþegjandi, 

svo sem helvítis bál 

gjörfullt með gys og tál. 

Veit jeg, að vondur andi 

varla í þessu landi 

sveimar um sumarmál. 

*) Prent. í Fjölni 1843 ú 1G. bls. 
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Koimlu , dagsljósið dýra! 

dimmuna hrektu hrott; 

komdu, heimsaugað hyra! 

helgan sýndu J)ess vott, 

að ætíð gjörir gott — 

skilninginn minn að skvra, 

skepnunni þinni stýra; 

jeg þoli ekki þetta dott. 

Guðað er nú á glugga: 

góðvinur kominn er, 

vökumanns hug að hugga; 

hristi jeg nótt af mjer, 

uni [)ví eptir fer. 

Aldrei [>arf [)að að ugga: 

aumlegan grímu-skuu'ua 
O O OO 

Ijósið í Jmrtu her. 
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SÖKNUÐUR. 
(BREYTT KVÆÐI. *) 

Man eg f)ig5 mey! 

er hin mæra sól 

hátt í heiði lilikar: 

man eg f)ig, er máni 

aÖ mararskauti 

sí‘>ur silfurhlár. 
o 

Heyri eg himinhlæ 

heiti þitt 

anda ástarrómi; 

l’jallhuna fiylur 

hið fagra nafn 

glöð í grænum rinda. 

Lít eg það margt, 

er f)jer líkjast vill 

guðs í góðum hciini: 

*) PronlaíS i' Fjöíni 1813 á 18. bl$. 



brosi dagroða, 

blástjörnur auguni, 

liljur ljósri hendi. 

Hví haía örlög 

okkar heggja 

skeiði þannig skipt? 

hví var mjer ei leyft 

lífi mínu 

öllu með þjer una? 

Longum mun eg, 

fvr hin Ijósa mynd 

mjer úr minni líði. 

á |)á götu, 

er f)ú ganga hlýtur. 

sorgarau gum sj á. 

Sólbj artar meyjar. 

er eg síðan leit, 

allar á ])ig minna: 



[>ví geng eg einn 

og óstuddur 
w 

að þeim dimniu dymni. 

Styð eg mig að steini, 

stirðnar tunga, 

blaktir önd í brjósti. 

hnigið er heimsljós. 

himinstjörnur tindra — 

eina f)reyi eg þig. 
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BJARNI THÓRARENSEN * 

Skjótt hefur sól brugðiÖ suniii, 

{)ví sjeð hef eg fljúga 

iannhvíta svaninn úr sveitum 

til sóllanda fegri; 

sntinn er nú söngurinn Ijúti 

í svölum fjalldölum, 

grát{)ögull harmafugl hnípir 

á húsgaíli hverjum. 

Skjott hefur guö Jrrugöið gleöi 

góövina {)inna, 

ástmögur Islands hinn trausti o 

og ættjarðar blóminn! 

*) Prenl. í Fjölni 1813 á 20. bls. 

Á eitt skrifaÍS cxemplar at' þessum críiljóöum liaföi Jónas 

sctt stöku þessa: 

Skáldið mitt var skjótt i' leik: 

skauzt lír cldhuss pælu, 

líkt sein ílvpi langt frá reyk 

Ijiíss i veldis sælu. 
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Áður sat ítur með glöðuni 

og orðum vel skipti; 

mí reikar harmur í húsum 

og hryggð á þjóðhrautum. 

Hlægir mig eitt það , að áttu 

því uglur ei fagna, 

ellisár örninn að sæti 

og á skylcli horfa 

hrafnaþing kolsvart í holti 

fyrir haukþing á bergi; 

íloginn ertu sæll til sóla, 

er sortnar hið neðra. 

Glaðir skulum allir að öllu 

til átthaga vorra 

horfa, er hjeðan sá hverfur, 

oss hjarta stóð nærri; 

veit eg, er heimtir sjer hetju 

úr harki veraldar 

foringinn tignar, því fagna 

fylkingar himna. 
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Kættir fm margan a5 mörgu, 

svo minnzt verður lengi, 

þýðmennið, þrekmennið glaða 

og þjóðskáldið góða! 

Gleðji nú guð j>ig á hæðum 

að góðfundum anda! 

friði þig frelsarinn Hða! 

far nú vel, Bjarni! 



SJERA þORSTEINN HELGASON 

H varma skúrir harmurimi sári 

harðar œsti, minnst er varði; 

vakna þeir ei, en svta og sakna, 

segjast ei skilja hvað drottinn vilji; 

þegar í á und ísi hláum 

ástarríka hjartað í líki 

iriðað og kalt er sofið. þeim svíður. 

sakna o<i tresa — en enginn vaknar! 

Veit |)á engi. að eyjan hvíta 

átt hefnr daga, þá er fagur 

frelsisröðult á fjöll og hálsa 

fagurleiptrandi geislum steypti; 

veit há eri2:i, að oss fvrir löngu 

áidir stofnuðu böliö kalda, 

frægðinni sviptu, framann heptu, 

svo föðurláð vort er orðiö að háði. 

*) Prent. í Fjölui 18« á 22. bls. 
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Yeit [>á engi, að ey jan hvíía 

á sjer enn vor, ef fólkið [)orir 

guði að treysta, hlekki hrista, 

hlyða rjettu, góðs að híða; 

fagur er dalur 02: fvllist skógi 

og frjálsir menn, J)egar aldir renna; 

skáldið hnígur og margir í moldu 

með honum ]»úa, cn [>essu trúið! 

\ eit [)á engi, að eyjan hvíta 

átt. hefur sonu fremri vonum — 

hugðu Jjeir mest á fremd og frægðir, 

fríðir og ungir hnigu í stríði; 

svo er [)að enn, og atl)urð [>enna 

einn vil eg telja af hinum seinni: 

vinurinn fagri oss veik af sjúnum 

að vonum, [)ví hann var gúður sonur. 

Og gúður sonur getur ei sjena 

göfga múður með köldu hlúði 

viÖjum reyrða og meiðslum maröa, 

marglcga [>jáða, og fá ei hjargað. 
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Guð er á himnum heima faðir 

og hrelldra barna, hvað sem veldur. 

Særði hróðir! siginn í værðir; 

hann sá f)ig glöggt und ísi bláum. 
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SJERA STEFÁN PÁLSSON 

“Móðir og faðir 

mjúk og ástríkur 

yíirgáfu J)ig 

á æskuskeiði”, 

en guð J)ín geymdi 

og gæðafjöld, 

lán og lífsfögnuð 

Ijúflega veitti. 

Treystir J)ú og falst þig 

hans tryggri hendi, 

ungur Jrjónn 

hans orða heilagra; 

nú ertu leiddur 

lífshraut hreina 

alla að morgni 

eilífðardags. 

Prent. í Fjölni 1843 á 24. bls. 



Hvað er skammlííi? 

Skortur lífsnantn a r, 

svartrar svefnlicttu 

siruglað mok; 

opt dó áttræður 

og aldrei haföi 

tvítugs manns 

fyrir tær stigið. 

Hvað er langlííi? 

Lífsnautnin frjófa, 

aletling andans 

og athiifn þörf; 

margopt tvítugur 

rneira hefur lifað 

svefnugum segg. 

er sjötugur hjarði. 

Vel sje frjer, vinur 

[)ótt vikirðu skjótt 

Frónhúum frá 

í fegri heima. 
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Ljós var leið f)ín 

og líCsfögnuöur; 

æöra eilífan 

|)ú öölast nú. 

Op.t kvaöstu áður 

óskarómi 

h eim fýsnarlj ó ö i n 

hugum þckku; 

vertu nú sjálfur 

á sælli stund 

farinn í friöi 

til föÖurhúsa. 
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SÆUNN HAFKONA*. 

Jokan yfir vík og vogi 

votu fangi þögul grúfir, 

gnauðar fyrir svölum sandi 

sjór, en þegja vindar ljúfir. 

Báran smáa strýkur steini 

(steinn er fyrir þangi bleikur); 

eins og sjer á köldum karli 

konan ung aö hári leikur. 

Hvað er á vogi ? Hafmey fögur ! 

Hratt hún fer og snýr að landi, 

leika fyrir björtu brjósti 

bárur ungar sívakandi. 

SKÁLDIÐ : 

Hafmey fögur ! hvaða hvaða! 

hárið bleikt af salti drýpur; 

vel skal strjúka vota lokka 

vinur {)inn , sem hjá þjer krýpur. 

*) Prent. í Fjölni 1813 ú II. bls. 

I 
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SÆUNN: 

Djupt á mjúkum mararbotni 

marbendlar mjer reistu höllu; 

hingað gvam eg hafs um leiðir. 

hárið er því vott með öllu. 

SKÁLDIÐ: 

Hafmey fogur! hvaða hvaða! 

hönd og fótur — aldrei slíka 

sá eg mynd í sólarheimi, 

sinn J)au eiga hvergi h'ka. 

SÆUNIV: 

Ein er gyðjan Öllum fremri, 

áður löngu úr hafi gengin, 

fljóða prýði, fíra gleði, 

fegri nijer, og síðan engin. 

SKÁLDIÐ: 

Hafmey fÖgur! hvaða hvaða! 

háls og brjóst að þúsundföldu 

álitlegri eru og skærri, 

enn Albert bjó úr steinum völdu. 



m 

SÆUMV: 

Ástarguð við brjóst mjer beygði 

boga sinn í fyrri daga, 

lyrinnynd því fann liann enga 

fegri — það er gömul saga. 

SKÁLDIÐ: 

Hafmev fögur! hvaða hvaða! 
V O 

köld ert fni sem mjöll á ísi: 

enginn roöi kviknar á kinnum. 

kærum yl þótt augun lysi. 

SÆUNTV: 

Bý eg undir kristals-krossi, 

kaldri skemmu straumar svala. 

bleikar eru báru dætur, 

idoðið er rautt í þernum dala. 

SKÁLDIÐ ; 

Hafmey fögur! livaða hvaða! 

hjartað slær og berst af mæði: 

hallaðu að mjer höfði þíuu. 

hvíldu f)ig svo og þiggöu næði. 
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S.KIJNX : 

Hja rtaft berst og hjartað titrar, 

hjartað slær og herst af mæði; 

])\í eg ann f)jer iniklu meira. 

mannsniynd kær! enn um eg ræði. 
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DALVÍSUR * 

Fífilbrekka! gróin grund! 

grösug lilíö með berjalautum! 

flóatetur! fífusund! 

fífilbrekka! smóragrund! 

yður hjá eg alla stund 

uni bezt í sækl og jþrautum; 

fífilbrekka! gróin grund! 

grösug hlíð með berjalautum! 

Gljúfrabúi, gamli foss! 

gilið mitt í kletta þröngum! 

góða skarð með grasahnoss! 

gljúfrabúi, hvítur foss! 

verið hefur vel með oss, 

verða mun J)að enn J)á lÖngum: 

gljúfrabúi, gamli foss! 

gilið mitt í kletta þröngum! 

*) Prení. í Fjölni 1844 á 27. bls. 
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Bunulækur Már og tær! 

bakkaföíjur á í hvammi! 
c; 

sólarylur, Míður blær, 

bunulækur fagurtær! 

yndið vekja ykkur nær 

allra bezt í dalnum frammi; 

bunulækur blár og tær! 

bakkafögur á í hvammi! 

HnjúkafjöJlin himinblá ! 

hamragarðar! hvítir tindar! 

heyjavöllinn horfiö á, 

hnjúkafjöllin hvít og blá! 

skýlið öllu helg og há! 

hlífið dal, er geysa vindar! 

Hnjúkafjöllin himinblá! 

hamragarðar! hvítir tindar! 

Sæludalur, sveitin bezt! 

sólin á þig geislum helli, 

snemma risin seint er sezt. 

Sæludalur, prýðin bezt! 



]>ín er grundin gæðaílest, 

gleðin æsku, hvíldin elli. 

Sæludalur, sveitin heztí 

sólin ;í f)i 1» ííeislum hellil 
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SLÁTTUVÍSUR * 

Fellur vel á velli 

verkið karli sterkum. 

syngnr enn á engi 

eggjuð spík og rykur 

grasið grænt á mosa ,. 

grundin f)) tur undir, 

blómin bíða dóminn, 

bítur Ijár í skára. 

Gimbill giila fjembir. 

gleður sig og kveður: 

4*Veit jeg, f)egar vetirr 

"vakir, inn af klaka 

c<bnííill beim ur drífu 

'•barður kemst á garða, 

“góðir verða gróðar 

fcígefnir sauðarefni '. 
O 

ni’mit. 1 Fjölni 1844 á 28. b!s. 
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Glymur ljárinn, gaman! 

grundin Jíýtur undir, 

hreifir sig í hófi 

hrífan ljett mjer ettir — 

hept er hönd á skapti, 

höndin ljosrar drósar. 

Eltu! áfram haltu! 

ekki nær mjer, kæra! 

Arfi lýtur orfi, 

allar rósir falla, 

stutta lífið styttir 

sterkur karl í verki — 

hept er hönd á skapti, 

hrífan ljett mjer ettir, 

glymur ljárinn, gaman! 

grundin þýtur undir. 
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JEG BIÐ AÐ HEILSA * 

Nú andar suörið sæIa vindum t)íöum; 

á sjónum allar l)árur smáar rísa 
r 

og ílykkjast heim að fögru Iandi Isa . 

aö fósturjarÖar minnar strönd og hlíðum. 

()! heilsið öllum h'eima rórni blíðurn 

um hæð og sund í drottins ást og í’riði: 

kyssi j)ið, harur! hát á fiskimiði, 

hlási þið, vindar! hlýtt á kinnum friðum. 

Vorhoðinn Ijuli, fuglinn tnir, sem fer 

með fjaðra bliki háa vegaleysu 

í sumardal að kveða kvæðin |)in ! 

Heilsaðu einkum, ef að fyrir ber 

engil, með húu og rauðan skúf, í pevsu: 

þröstur minn góður! f)að er stúlkan mín. 

*) Prcntað í Fjölni 1844 á 105. bls. 
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ÓHRÆSIÐ *. 

Ein er upp til fjalla. 

yli hása fjær, 

iit um hamra hjalla, 

hvít með loðnar tær, 

hrvzt í hjargarleysi, 

her J)ví hyggju gljúpa, 

á sjer ekkevt hreysi 

útibarin rjúpa. 

Valur er á veiðum , 

vargur í fugla hjörð. 

veifar vængjum hreiðum. 

vofir yíir jörð ; 

otar augum skjótum 

vfir hlíð, og lítur 

kind, sem köldum fútiim 

krapsar snjú og bítur. 

*) Prenlað í Fjölni 1845 á 22. bls. 



m 

Kjúpa ræftur að Ivngi 

raun er ljett um sinn 

skýzt í skafrenningi 

skjót í krapsturinn, 

tínir, mjöllu mærri, 

mola, sem at’ borði 

lirjóta kind hjá kærri. 

kvakar þakkar-orði. 

Valur i vígahuga 

varpar sjer á teig. 

eins og íiskiíliuia 

í’yrst úr löngum sveig 

hnitar hringa marga; 

hnííill er að híta; 

nú er hágt til bjarga. 

hlessuð rjúpan hvíta! 

Elting ill cr hafin . 

ylir skyggir jel ? 

rjúpan vanda valin 

veit sjet' húið liel; 
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eins og álmur gjalli. 

örskot veginn mæli, 

ileygist hún úr fjalli 

aö fá sjcr eitthvert hæli. 

Mædd á manna bezta 

miskun loks hún flaug, 

inn um gluggann gesta 

guðs í nafni smaug — 

uti garmar geltu, 

oálið hrein í valnum — 
o 

kastar liún sjer í keltu 

konunnar í dalnum. 

Gæða-konan góöa 

grípur fegin við 

dýri dauða-móða — 

dregur háls úr lið; 

plokkar, pils upp brýtiir 

pott á hlóðir setur, 

segir happ J)eim hlýtur 

og horaða rjúpu jetur. 



þORKELL þUNNI *. 

Friftar hiðjum þorkeli J)unna , 

þagnar er hann setztur við hrunna 

óskemmtileg æfi mun vera 

ekkert sjet* til frægðar að gera. 

Fyrrum hann í söngmanna sessi 

sagt er gæti tekiö á vessi: 

há-heljandi glumdi við gleöi, 

golufylltur naumast sjer rjeði. 

Uppstigningar æðstum á degí 

engin von er söngmaður {)egi. 

Hermdu, Bragi, höfðingi Ijóða! 

hvernig gekk þá “skrimslinu góða'? 

Að er komið útgöngusálmi — 

eins var það sem gneistar í hálmi, 

|)egar rauðum þeytir upp glóðum. 

þorkell verður allur að hljóöum. 

) Prent. í Fjölní 1845 á 24. bls. 
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Hausuiii upp a5 kórstaf hann keyi 

kúgast, svo úr nefinu (lieyvir, 

úr sjer másar óskapa-roku. 

álíkt dimmri leirhverastroku. 

Eins og þegar flugdrekar forðum 

fleyttu um loptið glóandi sporóum 

skyggðu fyrir sólina sælu, 

sátu menn í gjörningabrælu — 

Svo var inn í kórnum aö kalla: 

kreppist hý á öldrubum skalla; 

sumir hættu sjálfir aÖ drynja, 

suniir fóru aÖ emja og stynja. 

Allir snjeru augum frá jörðu, 

upp í rjáfrið grátandi störðu; 

skalf og sveigðist þakið út þanda 

Jorkcls fyrir ios uðum anda. 

Geggjast allur guösorða lestur, 

á grátunum tvístigur prestur. 
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íileyjiir nú í hempuna vindl, 

hrokkur út úr kirkjunni í skyndi. 

r 

1 sama l)ili er sálmurinn búinn, 

situr Keli móður og lúinn; 

rdlura finnst, sem eitthvaÖ sig dreymi, 

aldrei meiri þögn varð í heimi. 

Djákni fyrstur raknar úr roti, 

rann sem mús úr nauðungarskoti, 

fær sjer hók og hættir að hrína, 

herðir sig með bænina sína. 

En á meðan út er að klykkja, 

á er komin söguna lykkja — 

forkell æpir: “Hættu að hringja! 

Iief jeg ekki lof íil að syngja?” 

Að svo mæltu aptur hann byrjar, 

upp og niður gengur og kyrjar; 

ílýr j)á, eins og fæturnir toga, 

fólk. scrn stæði kirkjan í loga. 
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Seinna var hann sóttur í kórinn 

(svartur var f)á á honum bjórinn) 

örendur o«: oltinn á hnakkann — 

á útgönguversiuu sprakk hann. 
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FORMANNS-VÍSUR * 

I. FRAMRÓÐUR. 

Hafaldan háa! 

hvað viltu mjer? 

herðu hátinn smáa 

á brjósti jþjer, 

meðan út á máa- 

miðið eg fer. 

Svalt er enn á seltu. 

sjómenn vanir róa, 

köld er undiralda, 

árum skellur bára; 

dylur dimmu jeli 

dagshrún j ökulkrúna; 

svæfdl sinnir Ijúfum 

svanna heima í ranni. 

*) Prent. í Fjölni 1845 á 34. bls. 



Föður minn á miöi 

móöir svrs&i sóöan — 
*/ O o 

kölcl er undiralda, 

árum skellur bára; 

bræöur mína bóöa 

bæjum snevddi ægir — 

svalt er enn á seltu ? 

sjómenn vanir róa. 

Einatt ölduljóni 

á óalegari sjóinn 

hrundu hart um sanda 

hraustir menn úr nausti 

heill kom heim aÖ öllu 

lialur og færöi valinn 

hlut í liáum skuti 

hjúa til og búa. 

Björgum enn til bjargar 

báti, verum kátir! 

Svæíill sinnir Ijúfum 

svanna heima í ranni; 



nótt er enn, þótt ótta 

af sje liðin hafi; 

clylur diiíimu jeli 

dagsbrún jökulkrúna. 

Hræðumst lítt, J)ótt leiÖi 

löður árarblöðum 

eld í spor, og alda 

úfin froðu kúfist; 

rjerum fast úr fjöru, 

fram gekk tamin suekkja 

vel á vogi svölum. 

\ ið erum nú á miði! 

II. SETA. 

Mardöll á miði 

í myrkbláum sal! 

seiddu nú að sviði 

sækinda-val; 

láttu fara í friði 

fengsælan hal. 



Stjóri sökk ab sjávargrunnuni, 

situr yfir hvikum unnum 

veiðimaöur á valtri skeiö; 

förum ön<íiil heittan l)eita. 

báru knýja og fiska leita 

þöngli nær á þorskaleiö. 

Bítur unclir borði gráu; 

blótaðu ekki seiöi smáu, 

slepptu J)ví beldur, maður minn 

Jeg er að draga þorsk úr þara: 

{)aö varö honum feigðarsnara, 

aö liann gleypti öngulinn. 

Hjálpi drottinn höndum öllum! 

hækkar dagur á austur-fjöllum, 

senn á báru sólin skín. 

Dragðu, sveiun! úr djupi köldu 

dagverö {)inn, sem býr í öldu; 

hlutartalan hækki {)ín! 

Hvaö mun hugsa þessi þorri, 

{)i 1 ju scm aö undir vorri 
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háska-tólin hremma fer? 

|)ótt jþeir sjái, sjeu (lregnir 

synir þeirra, heitufegnir 

gamlir þorskar gleyma sjer. 

Jeg hef varla vi5 að draga; 

veröi það sona alla daga, 

mcðan nokkur maður rær! 

Nú er hlaðinn hátur að horöi, 

hlessaöur unninn nægtaforði; 

[)ökk og heiður sje [>j er, sær 

IIL UPPSIGLING. 

tJtrænan blíða, 

sem opt kysstir mig ! 

láttu nú líða 

yfir leyptur-stig 

ílevið mitt fríöa, 
%/ * 

svo faðmi jeg [)ig. 
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Reisum trje, svo renni að ósi 

rangajór, jþví langar stórum 

mi að heilsa bæ og biíi 

báruþegn, er styri gegnir; 

breiðnm voó, svo gráan græði 

getum kvatt, þvi nóg er setib. 

Sælla vart er eitt að öllu, 

enn að sigla heim til kvenna ! 

Bíður kona beima á hlaði, 

hrædd og fegin seglið eygir, 

sjer að hlevpur, hyggur stevpist 

hrannaljón á djúpu lóni; 

vonin dregur, óttinn agar, 

undan lítur þá og ílytir 

sjer að kvssa sinn að hlessa 

son og minn á rjóðar kinnar. 

Herðið, drengir! hratt á strengjum 

horfði við á goluborða 

mí að leystust tengslin traustu, 

teygir blakkur sævar makka; 
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gey.sa tekur gangi fúsum 

gnoðin mín um hvíta l)oða. 

Sælla vart er eitt að öllu, 

enn að sigla heim til kvenna! 

Lægjum voÖir nú í næði, 

nóg er siglt, sem fyr var rúið, 

knararstefni vel að vörum 

víkjum undan sævarríki. 

Jökkum drottni þeim, er hlotnast 

j)að oss ijet,, að allir getum 

hraustir horið heim að nausti 

hlutarval úr fermdum skuti. 
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FJALLIÐ SKJALDBREIÐUR * 
(PERÐAVÍSUll FUÁ SUMRINU 1841.) 

Fanna skautar faldi háuni 

Í’jalli5, allra hæða val; 

hrauna veitir hárum hláum 

breiðan fram um heiðardal. 

Löns:ii hefur Loííí reiður 
O % 

lokiö steypu þessa við. 

Ógna-skjÖÍdur hunguhreiður 

her með sóma rjettnefnið. 

Ríð eg háan Skjaldhreið skoða — 

skín á tinda morgunsól, 

gloðum fágar röðul-roða 

reiðar-slóðir, dal og hól. 

Beint er í norður fjallið friða 

(fákur eykur hófa-skell), 

sjer á leiti Lambahlíða 

og litlu sunnar Hlöðufell. 

) Prent. 1 F.jnlni 184» á 50. l»ls. 
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Vel á götu ber mig Baklur, 

breiðkar stirðnað eldasund. 

Hvenær hefur heims um aldur 

hraun J)að brunað fram um grund 
r 

Engin J)á um Isafoldu 

unað hafa lííi d\r; 

enginn leit |)á maður moldu, 

móðu steins. er undir býr. 

Titraði jökull, æstust eldar, 

öskraði djupt í rótum lands, 

eins og væru ofan felldar 

allar stjörnur himna ranns; 

eins og ryki mý cða mugga, 

margur gneisti um loptið íló; 

dagur huldist dimmum skugga, 

dunaði gjá og loga spjó. 

Belja rauðar hlossa móður, 

hlágrár revkur yíir sveif, 

undir hverfur runni, rjóður. 

revni-stóð í hárri kleif. 
*y 



Blómin ei þá blöskrun þoldu, 

hlikna hvert í sínum reit, 

höf&i drepa hrygg við moldu 

himna drottinn einn það leit. 

Vötnin öll, er áður fjellu 

undan hárri fjalla þröng, 

skelfast, dimmri hulin hellu, 

hrekjast fram um undirgöng; 

öll þau hverfa að einu lórii, 

elda þar sem flóði sleit. 

Djúpið mæta, mest á fróni, 

mvndast á í breiðri sveit. 
•j 

Kvrrt er hrauns á breiðum ho 

bluridar land í þráðri ró; 

glaðir nætur glampar loga, 

geislum sá um bæð og mó: 

brestur þá og yzt með öllu 

í undirhvelfing hraunið sökk; 

dunar larigt um himinhöllu. 

hylur djúpið móða dökk. 
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Svo er tréyst með ógn og aíli 

al()jóð minni helgað hjarg; 

Breiður, ()akinn hláum skaíli, 

hundinn treður Ibldar-varg. 

Grasið þróast grænt í næði 

glóðir þar sem runnu fyr; 

styður völlinn lrjarta hæði 

herg og djú}» — hann stendur kvr. 

Hver vann hjer svo að með nrku? 

Aldrei neinn svo vígi hlóð: 

hiiinn er lir hála-storku 

hergkastali frjálsri ()jóð. 

Drottins hönd þeim vörnum veldur 

vittu harn! sú hönd cr sterk; 

gal. ei nema guð og eldur 

ííiört svo dyrðlegt furðuvcrk. 
v «1 O 

Mamragirðing há við austur 
cj o 

Hral’na rís úr hreiðri gjá; 

varna-meiri veggur traustur 

vestrið slítur I)ergi frá. 
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Glöggt eg skil, hví Geitskór vihli 

geyma svo hiö dýra þing. 

Enn J)á stendnr góð í gildi 

gjáin kennd við almenning. 

Heiðahúar! glöðum gesti 

greiðið för um eyðifjöll. 

Einn eg treð með hundi og hesti 

hraun — og týnd er lestin öll. 

Mjög þaiT nú að mörgu hyggja . 

mikiö er um dýrðir hjer! 

Enda skal eg úti liggja, 

engin vættur grandar mjer. 
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VÍTI *. 
(ELDGÍGUR VESTAN UNDIR KRÖFLU-FJALLI.) 

Bar miff á brenndum auri 

breiðar um funa-leiðir 

blakkur að Vítis-bakka, 

blæs þar og nösum hvæsir. 

Hvar mun um héiminn fara 

lialur yfir fjöll og clali 

sá, er fram kominn sjái 

sól að verra bóli? 

Hrollir hugur við polli 

heitum í blárri veitu — 

Kraíla með kynja aíli 

klauf fjall og rauf hjalla; 

grimm eru í djúpi dimmu 

dauða-org, þaðan er rauðir 

logar yfir landiö bljúga 

leiddu hraunið seydda. 

*) Prent. V Fjölni lö-15 á 53. bls. 
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FREMRI NÁMAR* 

Reið eg yíir hánibrei?) 

bruna-sund, en jódunur 

(kalt var hregg og átt ill) 

ýtum skemmtu dálítiÓ; 

holur naííir grjót grefur — 

grunar mig að seint muni 

Úlfur karl, |)ótt aur skjálfi, 

ámur fylla úr jþeim nám. 

Prent. í Fjöliii 1845 á 51. bls. 
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ALDARHÁTTUR ;ír. 
(KVEÐIÐ Á REIÐ FYRIR TVEÐAN FRÓÐÁ.) 

Hingaö gekk hetjan unga* **) 

heiðar um hrattar leiöir, 

í’anna mundar aö finna 

iríöa grund í hríð stundum; 

nú ræðst enginn á engi 

(í ástarbáli lyr sálast), 

styttubands storð aö hitta. 

stýrir priks yfir mýri. 

*; Prnit. í Fjölni 1845 á 54. bls. 
**) Rjorn brciívi'kinffakapjii. 
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FERÐALOK 

ÁstarstjÖrnu 

vfir Hraundranga 

skýla næturský; 

hló hún á himni, 

hryggur þráir 

sveinn í djúpum dali. 

Veit eg hvar von öll 

oíí veröld mín 
O 

glædd er guös loga. 

Hlekki hrýt eg hugar 

og heilum mjer 

fleygi faðm þinn í. 

Sökkvi eg mjer og sje eg 

í sálu J)j er 

og lífi J)ínu lifi; 

*) Prent. í Fjölni 1945 á 54. bls. 



amlartak sjerhvert, 

sem ann f>jer guð, 

finn eg í heitu hjarta. 

Tíndum við á fjalli, 

tvö vorum saman, 

hlóm í hárri hliö; 

knýtti eg kerfi 

og í kjöltu {)jer 

lagði ljúfar gjaíir. 

Hlóðstu mjer að höfði 

hringum ilmandi 

bjartra blágrasa, 

einn af öðrum, 

og að öllu dáðist, 

og greipst f)á aptur af. 

Hlógum við á heiði, 

himin glaönaði 

fagur á fjallabrún; 
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alls yndi 

])ótti injer ekki vera 

utan voru lííi lifa*). 

Grjetu f)á í lautu 

góðir Mómálfar, 

skilnað okkarn skildu; 

dögg það við hugðuni. 

og dropa kalda 

kysstuni úr krossgrasi. 

Hjelt eg ])jer á hesti 

í hörðum strauini, 

og fann til fullnustu, 

hlómknapp {)ann gæti 

eg horið og varið 

öll yíir æfiskeið. 

Greiddi eg þjer lokka 

við Galtará 

vel og vandlega ; 

*) Sb. Ilúvaniál 98. er. 
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brosa blómvarir, 

J)lika sjónstjörnur, 

roðnar heitur hlýr. 

Fjær er nú fagri 

fylgcl þinni 

sveinn í djúpum clali; 

ástarstjarna 

víir Hraundranga 

skín á hak viö ský. 

Háa skilur hnetti 

himingeimur, 

l)lað skilur bakka og egg; 

en anda, sem unnast, 

fær aldreíri 
O 

eilífð að skilið. 
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UM HANA SYSTUR MÍNA* 

Sáu hana systur mína 

sitja lömh og spinna ull? 

Fyrrum átti jeg falleg gull; 

nú er jeg húinn aú hrjóta og t}'na. 

Einatt hefur hún sagt mjer sögu; 

svo er hún ekki heldur nízk: 

hún hefur geíiú mjer hörpudisk 

fyrir aö vrkja um sig högu. 

Hún er glöð á góðum degi — 

glóhjart liðast hár um kinn — 

og hleypur, þegar hreppstjórinn 

finnur hana á förnum vegi. 

*) Ur Grasaferðinni 1 Fjölni 1847 á 21. I»ls. 
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DRAUGSVISUR ! ií* 

Heygður var eg í haugi, 

hægir mundu draugi 
o ^ 

draumar um dimma grímu 

og dags-höfginn f»imgi. 

Nú er eg barinn af báru, 

baiigum er stolinn haugur , 

horgreip og hryggur er barinn, 

Hreiðar á sjer ekki leibi, 

Hreiðar á sjer ekki leiði. 

Aptur vil eg hverfa, 

sem eg áöur var, 

undir græna 

grundar skýlu; 

J)cri, J)eri 

l)leikar kjúkur 

Hreiöars í haug 

aö höföi mínu. 

*) Vr Ilmflarshtíl 1 Fjölni 1847 á 32. bls. 

vS 
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VÍSUR ÍSLJENDINGA- 
8UNOKAH í HJAIITAKERSHÚSUM 27. JÚ\Í 1835. 

Hvað er svo glatt, sem góðra vina rimdur. 

er gleðin skín á vonarhýrri brá? 

Eins og á vori Iaufi skrýðist lunclur, 

lifnar og glæðist liugarkætin þá; 

og meðan jþrúgna gullnu tárin gloa 

og guðaveigar lífga sálaryl, 

þá er J)að víst, að heztu hlómin gróa 

í hrjóstum, sem að geta funclið til. 

Látum þvi, vinir! víriið andann hressa, 

og vonarstunclu kóllum þenna dag, 

og gesti vora biðjum guð að hlessa 

og hezt að sniia óllum þeirra hag. 

Látum ei sorg nje sóknuð vínið hlanda. 

þó senn í vinahópinn komi skórð; 

en óskum heilla og heiðurs hverjum landa. 

sem heilsar aptur vorri fósturjörð. 

*) Áður preiitaöar á lausn bla'ifi. 
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Já heill og Iieiftur, Hallclór okkar góöur! 

t,ú hjartans heztu óskum kvaddur sjert: 

því \m crt vinur vorrar gömlu móöur 

og vilt ei sjá aö henni neitt sje gert. 

Gakktu meö karlmannshug aö ströngu starfi, 

studdur viö dug og Iagasveröiö hjart. 

og miöla þrátt af þinnar moÖur aríi 

(>eim sem aö glata sínum bróöurparf. 

Og heill og heiöur, liinir landar góÖu! 

sem hólmann gamla farið nú aö sjá, 

þar sem aö vorat* vöggur áöur stóöu 

og vinaroröiö fyrst á tungu lá. 

Hamingjan veiti voru fósturláöi. 

svo veröi mörgum cleyföarvana brevtt. 

allan þann styrk af ykkar beggja ráði. 

sem alúð, fjör og kraptar geta veitt. 

Jaö er svo tæpt aö tnia heimsins glaumi — 

því táradöggvar falla stundum skjótt. 

og vinir berast burt á tímans straumi 

og blómin fölna á einni hjelunótt; 

8* 



f>ví er oss bezt ab forbast raup og reibi 

(►g rjiil’a hvergi tryggft nje vinarkoss: 

en ef við sjáuin sólskinsblett í heibi. 

að setjast allir f)ar og gleðja oss. 

Látum fn í , vinir! vínið andann liressa. 

og vonarstundu köllum þenna dag. 

og gesti vora biðjum guð að blessa 

og bezt að snúa öllum þeirra bag; 

[)ví meöan þriigna gullnu táriu glóa 

og guöaveigar lífga sálaryl. 

|)á er j)að víst, að lieztu blómin gróa 

í brjóstum. sem að geta fundið til. 
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VEIZLUKVÆÐI TIL GAIMARD 1839-. 

3?ú stóöst á tindi Heklu hám 

og horf&ir ýíir lándið fríða, 

þar sem um grænar grundir líða 

skínandi ár að ægi blá'm, 

en Loki hundinn heið í gjótum 

hjargstuddum undir jökulrótum. 

:j: Jótti f)jer ekki ísland f)á 

ylirhragðsinikið til að sjá? :j: 

Jó reiðst um fagrari fjalladal, 

á fáki vökrum, götu sljetta, 

f)ar sem við húann hrattra klctía 

æðandi fossar eiga tal, 

f)ar sem að una hátt í hlíðum 

hjarðir á lieit með lagði síðum. 

:j: Jótti j)jer ekki ísland f)á 

íhúum sínum skemmtun Ijá ? :|: 

*) Á'ður prentað á lausu blaíi. 
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Jú komst á breiðan brunagéim 

við bjarta vatnið fiskisæla, 

f)ar sem vjer áður áttum hæla 

fólkstjórnarþingi frægu um heim; 

nú er |>ar J)rotin þyrping tjalda 

þögult og dapurt hraunið kalcla. 
r 

:|: Játti f)jer ekki Xsland J)á 

alþingi svipt með hrellda brá? :|: 

Heilsar f>jer nú á Hafnar slóð 

heiman af Fróni vina flokkur — 

vjer vitum glöggt að annstu okkur 

frakkneskur maður frjálsri {>jóð; 

því andinn lifir æ hinn sami, 

f)ótt afl og þroska nauðir lami. 

:|: Menntanna brunni að bergja á 

bezta skal okkur hressing ljá! :|: 

Yísindin efla alla dáð, 

orkuna styrkja, viljann hvessa, 

vonina glæöa, hugann hressa, 

farsældum vefja lýð og láð; 



tífaldar þakkir því ber færa 

þeim, sem ab guödóms eldinn skæra 

vakið og glætt og verudað fá 

vizkuuuar helga fjalli á! :|: 

Jvílíkar færum þakkir vjer 

J)jer, sem úr fylgsnum nátturunnar 

gersemar áður aldrei kunnar 

með óþreytanda aíli ber! 

Heill sje þjer, Páll! og heiður mestur, 

hjá oss sat aldrei kærri gestur. 

Alvaldur greiði æ þinn stig, 
r 

Island skal lengi muna þig! :]: 
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ISLANDS MINNI 

J)ekkið fold með lilíðri }>rá 

og bláum tiiuli íjalla 

og svanahljomi, silungsá 

og sælu blómi valla 

og bróttum fossi, Iijórtnm sjá 

og lneiðum jókulskalla — 

drjúpi hana blessun drottins á 

um daga heimsins alla ! 

•) A'ður prentað á lausu bJaöi og smigið i siiui 

næsta kvæði lijer á unilan. 

vei/iu off 



KVEÐJA ISLENDINGA 
TIL SJERA ^ORGEIRS GUÐMUNDSSOXJ 

26. APIULS 1830*. 

ISYi cr vetur úr l)æ, 

rann í sefgrænan sæ, 

«g þar sefur í djiipinu væra; 

en sumarið blítt 

kemur fagurt 02: fritt o o 

nieður fjorgjafar-ljósiiiu skæra. 

Brunar kjöll yfir sund, 

ílýgur fákur um grund, 

kemur fugl heim ur suðrinu heita; 

nú er vetur úr I>æ, 

rann í sefgrænan sæ, 

nú er sumrinu fögnuð að veita. 

Verum roskvir í dag, 

kveðum víkingalag, 

*) Áííur prcntu'ð á lauau blaðí. 



svo uieiin viti vjer ætlum að berjast 

heijum ílöskurnar á. 

og [)ah fari sem iná, 

og þeir falli, sem ná ei a?) verjast. 

Verum glaðir í dag, 

er í vinar vors hag 

hefur veröldin niaklegá gengift: 

senn er Glólundur grænn, 

senn er Grashagi værin, 

þar mun gaman að reika yfir engiÖ. 

vjer skiljum um stund, 

þá mun fagnaðarfund 

okkur íljótt hera aptur aö höndum; 

[)ví að hjólið fer ótt, 

[)ví að fleyið er fljótt, 

er oss flytur að Glólundar ströndum 

Jegar lauf skrýðir hjörk, 

[)egar ljósgul um mÖrk 
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rennur lifandi kornstanga móða: 

|)á mun farið af stað, 

{)á mun |>eyst heim í hlað 

til hans jþorgeirs í lundinum góða. 

^á mun sjón verða að sjá, 

hvernig hirðinum Iijá 

{>ar í haganum sauða J>r/fst fjöldinn; 

{vd mun riðið í lund 

til að stytta sjer stund, 
* 

{)á mun staupunum glamrað á kvöldin. 

S?arðu glaður af stað, 

leiði gæfan í hlað 

|)ig á Glólundar hagsæla inni! 

Vertu Jorgeir vor sæll! 

vertu vinur vor sæll! 

petta veri vort skilnaðar minni! 

Hafðu [)ökk fyrir allt, 

cr {)ú varst oss ávallt. 
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mí mun vandhæli sli'kari að íinna 

veiti hamingjai) þjcr 

[)aft, sem hugsum nú vjev, 

góði hugljúíinn br.æóranna [>inna! 
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BORÐSÁLMUR # 

FOHSÖXGVAIIIXjV: 

Jað ci* svo margt, ef að er gáð, 

sem um er {)örf að ræða — 

jeg held {)að væri heillaráð 

að hætta nú að snæða. 

FÓLKIÐ: 

Hevri hið snáða ! 
I/ M. 

hvað er nú til ráða? 

J>að mun hczt að híða 

og hlýða. 

FORSÖIVGVAIMrVIV: 

Á einum stað býr firifin {)jóð. 

með {jvegið hár og skjanna, 

við húshænclurna holl og gúð, 

seni hundrað dæmi sanna. 

*) Á'öur prentaflur á lausu blaiíi og suiigiuii i fcamkvæmi 

Islen(1 infra i Kaupinannalibt'ii 183!). 
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FOLKIÐ: 

Hvað er að tarna? 

Hvað sagðirðu þarna ? 

Mættum við fá meira 

að heyra! 

FORSÖNGVARINIV: 

Mj er tieíir verið sagt í svip. 

að sig hún taki að ygla, 

og ætli nú að eignast skip, 

J)ó cnginn kunni að sigla. 

FÓLKIÐ : 

Við litlu má gera; 

látum sona vera; 

þeir ýtast f)á meö árum 

á hárum. 

FORSÖNGVARINN: 

Nú eru líka níu menn, 

sem nóttina eiga að stytta, 

fxi varla nokkur viti enn. 

hve vænlegt ráð þeir hitta. 
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FOLKIÐ : 

Segðu ekki lengur! 

seinna véit, hvað gengur. 

Mættuni við ía meira 

að hcvra! 

FORSOXGVAHINN: 

V eiuum stað hvr einnig fólk. 

sem ailt af vantar hrýni; 

|)að lifir þar á mysu og nijólk, 

en mest á hrennivíni. 

FÓLKIÐ; 

Æ, hvaða skramhi! 

atr {)eir standi á þambi i 

Mættum við fá meira 

að heyra! 

FOIISÖXGVARIXN: 

Jar hefir verið solið sætt, 

en sungið nokkru miður; 

og ullin frcmur illa tætt, 

en allra bezta liður. 
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FOLKIÐ: 

Atl’ það sje undur, 

j)ótt á þá renni blundur! 

Mættum vift fá meira 

aÖ lieyra! 

FORSÖAGVARIMV: 

5ar eru hlessuð hörnin l’rönsk. 

með borðalagða hiifu, 

off vfirvöldin illa (lönsk o %> 

á annari hvcrri þúfu. 

FÓLKIÐ: 

Hættu nú, herra ! 

hjer niun koma verra, 

sem jvjer er betra aö þegja um. 

cnn segja um, 



LEIÐARLJÓÐ 
TIL JÓNS SÍGURÐSSONAR, AL^LNGISMANX 

VORIÐ 1845 *. 

Byr um gráð J)ig beri 

Imgf)ægur, flugnægur; 

í’rói J)jer á flóa 
r 

rimdur Isagrundar. 

Sjábu land, er lciftir 

Ijós um 1)1 aa ósa 

glöðust sól og glæðir 

Glámutincl í vinclum. 

Tvgja þii og tevgja 

tá láttu jó gráan 

(hvítiir hæör snotrum 

liestur framagesti); 

móður fvrst og föður 

iinnclu, svo í skyndi 

reið um háar heiðar 

liertu slingur að J)ingi. 

*) Á'ðnv prent. á lausu bla'öi. 
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Hyggjum víst, að vestan 

ver ókunnan beri 

(járnum jörðu spornar 

jór) aö klifi stóru; 

er sem að sjáum: 

sveif líifun þig yfir 

hvarmahreggs á barmi 

hám Almannagjáar. 

Breiðir kyöldið blíða 

bláan yfir sjáinn 

Ijósa blæju, hýsa 

hængir í marsængu, 

hátt um hraunið kletta 

hylja runnar, dylja 

kjarngrös kaldar firrnir, 

knýr rarnur foss hamar. 

BúðaQöIdinn báða 

bakka fríða skrvðir 
•• 
Oxarár; cn vaxa 

eina þar um steina 
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möðrur mjög og öðrum 

mjúk túnl)læja hjúkrar, 

hunangsíluga liolu 

hyggin marga hyggir. 

Autt cr enn að mönnum 

alþingi; talslingra 

hölda (livað mun valda?) 

hafa rciðir tafizt? 

Nei! ef satt skal segja. 

sunnaníjalls |>eir spjalla; 

þingið fluttu þangað 

jþeir ú kalda eyri. 

Hlýjan hústað hýja 

hiðjum þjer að liði 

verða ; þiggðu værðir 

værar á grund kærri. 

Elt svo hina , haltu 

hugprúður til húða 

Yíkur; við þig leiki 

völin á mölinni. 
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SKRÆLINGJAGRÁTLR * 
:! r> ,1 iniií ;!>i \ 

Naha, nalia! 

Báglega tókst með alþing enn. 

naha, naha, naha! 

Jað eru tómir dauðir nienn; 

naha, naha, nah! 

^að sjest ekki á J)eim hams nje hold , 

naha, naha, naha ! 

o<í vitin eru svo full af mold; 

naha, nalia, nah! 

()g ekkert þinghús eiga þeir, 

naha, naha, nalia! 

og sitja á hrosshaus tveir og íveir: 

naha, nalia, nah! 

“Kimi sorglegur kvitflingur tít uf alþfngi, saman scttur af 
r •— 

Ivari Hái iíarsyni. Viðej jar-KIaustri. Prykkt seinast af 

nllu, þegar bókþrvkkiríiö niiSiir Iag5ist.” Allt samaii 

fvrirsiign hfif. 
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jjcir liafa livorki kokk nje pottj 

naha, nalia, naha! 

og smakka hvorki Jnirrt nje vott: 

naha, naha, nah! 

Og hvergi fá þeir kaffihaun. 

nalia, nalia, naha! 

og eru svangir og lilása í kaun: 

naha, naha, náh! 

Og bragða hvorki ])rauh nje sa!t, 

naha, nalia, nalia! 

og })cgja allir og verður kalt; 

naha, naha, nah! 

Jeir deyja aptur úr kulcla og kröm, 

naha, naha, naha! 

Oe holtiÖ er "rátt og kvölin söm: 
D O O 

naha, naha, riah! 
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EIN VELMEINT BÆNARÁMINXIX(i. 

Jegar |)ii kennir f)ar í sveit. 

sem þrímen'nt er á dauðri geit 

og tíkargörn er taumbandiÖ 

02: tóuvömb er áreiÖiö 

og öllu snúið öfiigt {n>, 

aptur og fram í hundamó. 

svo reiðlagið á ringli fer 

og rúan horfir múti |)jer. 

veittu J)á illri bræði bið *. 

bölvaðu ci, nje skirptu*’* við — 

en signdu jþig, og seztu inn 

sunnan og fram í jökulinn ; 

liittu |)ar að, sem loginn er, 

og láttu bráðna utan af j)jer . 

og seinna, þegar solin skín. 

sendu geisla með boð til mín. 

’) Jonas heí'ur breytt þcssu vi'suoiði; eu sií brcyting hel'ur 

ekki orðið lesin. 

’f) ól.jóst i handr. 
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NYHENDAi; 
>c 

Ei hann að svniiia enn sem ÍVr. 

arnarvjelið sá hann — attan: 

"klingling” hringja kleprarnir 

við karlinn hjelugráan — skrattann. 

RÍMNA-ERINDI. 

Vona cíí; dúna dreka lín 

á Dáins fleyi nánis nm haí’ 

við gullhúna hengi fíii 

hýrn[>vegið ná?)artraf. 

*) Sl). “iX'ýhendu má nefna þií 

nokkuí) þokkalega braginn.” 
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MÁLSVÖRN. 

Feikna þvaður fram bann Iiar 

íallega hann vefur! 

lagamaður víst bann var. 

varði tóu refur. 

SJERA BESSI. 

Bessi á sjer berhross . 

breiðir snoturt áreiöi. 

gæsarham, og guðvís 

getur fettur rjett setið, 

skeiðar svo, og lífs leið 

Ivöuni kennir tíð þenna; 

guniar, sein hans gahh nema 

gr<tast til helvítis. 
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Bósi! geltu, B<5si minu! 

en l)íttu ekki, hundur! 

ella dregur einhver þinn 

illan kjapt í sundur. 

Hafðu ekki á frjer heldra snið 

höfðingja, sem hrosa, 

eu eru sona aptan við 

æru manns að tosa. 

0 
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« 

IIELVÍTI. 

Mjer finnst það vera fólsku gys 

að fara niður til helvítis 

og eyða aldri sínuin 

innan um brennu illan <?eim. 

ólíkan drottins sólarheim, 

svo hrollir huga mínuni. 

Skötubarðvængjuð tjanda tjöld 

ílaksast j>ar gegnum eilíft kvöld, 

glórir í glóðir rauðar; 

f)ar er ei nema eldur og ís. 

allt í helvíti brennur 02: fi\.s. 

Satan og sálir dauðar. 



ALSNJÓA. 

Eilifur snjói* í augu mín 

i'jt og 8110111' og vestur skin, 

samur og samur út og austur; 

einstaklingur! vertu nú hraustur. 

Dauöinn er hreinn og hvítur snjór. 

hjartavörðurinn gcngur rór 

og stendur sig á hlæju breiðri, 

býr [>ar nú undir jörð í heiöri. 

Yíst er [)jer, móðir, annt um oss: 

aumingja jörö mcð þungan kross 

her sig [)að allt í ljósi lita, 

lilið og dauöann, kukla og hita. 
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KULDI. 

Donum verður hjer allt aft ís 

undir eins og dálítið frýs, 

hotnfrosinn belgur liver 

kúrir, J)ar sem hann komimi 

kútveltist og formælir sjer. 
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VEÐURVÍSUR. 

HART VOR. 

Hóla bítur hörku bál, 

hrafnar jeta goriö, 

titlingarnir týna sál — 

tarna er Ijóta voriö! 

VORNÆÐIKGUR. 

Út um móinn enn er hjer 

engin gróin hola; 

i’ífiltóin fölnuð er — 

farðu í sjóinn, gola! 

SUNN ANVINDU R. 

Sunnanvindur sólu frá 

sveipar linda skýja; 

fannatinda, hjorgin hlá, 

hjörk og rinda ljóniar á. 

SUMARHRET. 

Nú er suinar í Köldukinn 

kveö eg á millum vita — 
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fyr má mi vera, faðir mítin! 

enn flugnrnar springi al’ liita. 

MOLLA. 

Vcðrið er livorki vont njc gotf, 

varla kalt, o" ekki heitt: 

■það er hvorki j)urrt nje voff, 

það cr svo sem ekki neitt. 

kíðaÞoka. 

Búðarloka úti ein 

er að gera á ferðum stans -- 

úðaþoka hvergi hrein, 

lititi er úr nösum andskotans. 

IUGMXG. 

Skuggahaldur úti einn oo 

('di dautu rennir; 

skrugguvaldur * hvergi seinn 

himinraufar gl en ni r. 

*") Jupiler, þnimug'u'ö. 
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UTSYJNMNGUR. 

IjtsvnnÍMffur vslir sis. 
o *' n o ' 

eilíl’a veðrií1) skekur mis: 

jeg skjögra eins og skorinn káliur 

skyldi’ jeg vera J)etta sjálfur! 
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ÚR SALTHÓLMSFERÐ 

Sá eg í Hárskógi 

hindir híta 

srasiö græna C? o 

og gullinknappa: 

|)á yoru blöðmr 

á báðum fótum 

og iljar illsárar 

á aumum mjer. 

Gekk eg í Gripskógi. 

gola jþaut í laufi, 

flaug örn yfir 

ormur skreiö í mosa; 

{)á var dauílegt, 

er dagskvöldi á 

{)utu vargar 

und viðarrótum. 

ilúlílilli óprentaðri feríasöga eptir Jóuas. 
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VALDI* 

Valdi! virztu nú halda 

vel mjer í stjel, sjera! 

eg skal gefa þjer afar 

jetilegt sælgæti: 

lambasteik, svo J)jer líki, 

Ijómandi skyr og rjóma, 

Valdi! viljirðu halda 

vel mjer í stjel, sjera! 

*) hundur, scin Jónas átti og reiddi ylir á ai5 haki sinn. 



I BRJEFI TIL KAUPMANNAHAFNAK 
FHÁ ESKIFIRÐI 17. OKT. 1842. 

Ferðbúi'un þegar i’jallatincla 

foringinn mjúka Ieysir vinda — 

og þútt eg jafnvel fiyrfti aú synda — 

[)ýt eg af staft aft hitta [)ig, 

“fantur! biddu nú fvrir niig ', 

nieðan eg er á haf aft hrinda 

hlunnadvrinu stóra. 

Oraróra oraróraróra! 
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LÍTILL LEIKUR. 

Grnnnr er nýbúinn aú (aka (á af viiiniikonu. Húi 

<aknar siniiar (ár. t>á keinur hiiggariuu aö rúmiiiu; 

Hættu aft gráta, hringaná! 

Iieyrðu ræðu mína: 

jeg skal gefa þjcr gull í tá, 

{)(> Griniur taki f)ína. 

Vinnnkoiian saknar sinnar íár; hún grædir. 

Iioggarinii: 

Hættu að gráta, hringaná! 

Iiuggun cr {)að meiri: 

jeg skal gefa f)jer gull í tá, 

{><> Grímur taki fleiri. 

Yinnukonan saknar sinnar tár; húu grætur enn. 

tiuggarinn: 

Hættu að gráta, hringaná! 

huggun má {)að kalla: 

jeg skal gefa {)jer gull í tá, 

{)ó Grímur taki þær allar. 

\ inniiknuan saknar sinnar (ár. Hiiggarinn fer. 

Griinur og (ekur aliar tærnar. Vinnukonan grætur. 

t grætur og 

Iiann kvað: 

|>á kvað 

t>á kvaú 

jþá kemur 
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UR BRJEFI. 

Ykkur að borga ber 

og J)ulliimsiillum veita, 

meðan að andinn er :J: 
sem sól aö skína gegnum 

á gollnrshúsið í’eita ? 

sem J)ýr í hrjósti mjer. :|: 
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VESTURFÖR. 
EI\ SPÁKÝ OG GAMANSÖM BINDINDISKVIÐA. 

A5 utan og sunnan og austan eg spyr. 

aft á sjeu vestrinu stóreflis tlyr, 

og, eins langt og manns auga út um þær sjer, 

sje ekkert af neinu og í hurðinni gler. 

Hann Brynjólfur veltist um bárur á kút 

að búðarhurð J)eirri og gægðist |)ar út 

og kallar og segir: í4Eg kom hjer um sinn 

að kaupa mjer seytil á legilinn minn '. 

Og svo er mjer frá skýrt, að lýður þess lands 

|>að Ijeti, sem til var, á pyttluna hans: 

og svo valt hann aptur og settist í hú 

og segir: “Guövelkomnir! drekki þið nú!" 

Vjer lofum og prisum þann metnaðarmann, 

íil mikilla stórlauna kaupför hans vann; 

|)ví ókeypis veitir hann öllum og jafnt, 

og ahlregi lækkar á pyttlunni samt. 
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Hann liíi og ríki rni Ieglinum á! 

vjer lofum og prísum hann hjeðan í IVá 

en tappann iir vestkiitnum taka er mál 

og tæma svo höfðingjans kaupfararskál. 
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SPARNAÐUR. 

Eg er kominn upp á [>að, 

allra þakka verðast, 

að siíja kyr í sama stað 

<>g samt að vera að íerðast. 

Ef enginn talar orð við [)ig 

(á [)að skylduð hlýða), 

[)á er að tala við sjállan sig 

og svo er um [)að að ríða. 
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SÓLSETURSLJÓÐ 

Hóglega, hæglega, 

á hafsæng þýða, 

sólin sæla! 

síg f>ú til viöar. 

Nú er um heiðar 

himinbrautir 

íor f)ín farin 

yíir lijófga jörð. 

Halla f)ii3 röðull! 

höfði skínanda 

hráhýr, brosfagur 

að hrjósti ránar, 

sæll og sólhjartur, 

sem J)á er stefndir 

hratta hraut 

á hogann uppsala. 

*) SIj. Attila eptir G. P. R. James. 
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Blessuð, marglílessuð, 

ó blíöa sól! 

blessaður margfalt 

[)iim beztur skapari! 

fyrir gott allt, 

sem gjört |ni hefur 

uppgöngu frá 

og að enda dags. 

Dreifðir þii, dagstjarna 

dimmu nætur, 

glöð, af glóbreiðri 

götu þinni; 

ljós fjekkstu lýöum 

langar, á gangi, 

dagstundir dýrar, 

ó dagstjarna! 

Vaktir [)ú fugla 

og fögur blóm vaktir, 

söng þjer að syngja 

og sætan ilm færa. 
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Hníis nú hóííleíía, 

iiægt og l)líÖlega. 

veg|)reytir vindsala l 

ó vegstjarna! 

Hníg nú hóglega 

í JiafskautiÖ mjúka, 

röÖull rósfagur! 

o<2; rís aö morgni. 

irelsari, frjófgari, 

fagur guös dagur! 

Iilessaöur, hlessandi, 

Iilíöur röðull Jíýöur! 

Hóglega, hæglega 

hníg \m aö hvílu, 

skeiöþreytir skjótur! 

en skamma hriö J)ó 

híö \m, að ástar- 

augum hlýjum 

hládöggvað hrosir 

á hrjóst jaröar. 



Drag nú hið hlásítinnla, 

hlysum lciptiamla 

salartjald saman 

ylir sæng þinni: 

iirosi hoðandi, 

að aí’ heði munir 

hráðlega hresstur 

á hiniin sniia. 

Vonin vorhlíða, 

vonin ylfrjófa 

drjúpi, sem ddgg, 

af dýröar hdnd j)inni, 

dÖpur mannhjörtu 

í dimmu sofandi 

veki, sem vallhlómin 

vekur J)ií á morgni. 

Mvnd "uðs hin máttka! 
%/ O 

mjúkir draumar 

glaðlega vakna 

við geisla j)ína, 
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eins og náttöldur 

norburstrauma 

bláljösar blika 

birtu þína við. 

Hníg því hóglega 

í hafskautiö mjúka. 

rööull rósfagur! 

og rís aö morgní. 

frelsari, frjófgari, 

fagur guðsdagur! 

blessaöur, blessandi 

blíöur rööull þýöur! 

Hóglega, hæglega 

hníg j)ú aÖ hvílu, 

skeiðþreytir skjótur! 

en skamma hríö þó 

leng hinar blíöu; 

bjarmaljúfu, 

ástarauöiuíu 
C 

aptanstundir. 
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Skrýð f)ig svo aptur 

skrúða gulldregnum. 

morgunskrúða 

menn gleðjanda; 

]m J)ig að öllu 

upp að koma 

fagur og fram bruna 

í fullu veldi. 

Og bjarma breið 

á brúnir fjalla, 

áður ljosan dag 

leiðir á himin; 

leng þú blessaðan 

blíðu roða 

uppkomu þinnar 

og undirgöngu. 

Vekur j)ú von 

og vekur {)ú bæn. 

hvenær sem dapri 

diminu hrindir 
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og augu kætir 

allrar skepnu; 

þökk er og Iofgjörð 

á J)inni leið. 

Vekur þú von 

og vekur J)ú l)æn, 

er f)ii í Ijóma 

líður af himni, 

aptur í ljóma 

upp að renna; 

Jiökk er og lofgjörð 

á f)inni leiö. 

Hníg [)ú hóglega 

í hafskautið mjiika. 

röðull rósfagur! 

og rís að morgni, 

frelsari, frjófgari, 

fagur guðsclagur! 

])lessaður, blessandi, 

blíður röðull þýður! 



VORVISUR ;t. 

Vorift gófta, grænt og hlýtt, 

græðir íjör uiii dalinn: 

allt er nú sem orðið n^tt, 

ærnar, kýv og smalinn. 

Kveður í runni, kvakar í mú 

kvikur þrastasöngnr; 

eins mig fýsir allt af {x> 

aptur að fara í göngur. 

*) Jilnas bef’ur sjúlf'iir cignað Heine efnití 
að uokkru lejii. 

þcssum visiiin 
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VORKVÆÐI. 

Tinda fjalla, 

áður alla 

undÍL* snjá , 

sín til kallar sdlin ha : 

Icysir bjalla, 

skín a skalla, 

skýi sem að bva 

og sjer íleygði frá. 

Tekur buna 

breið að duna 

björgum á, 

græn J)ví una grundin 

viður hruna 

vatna funa 

vakna lauf og strá — 

seinna seggir slá. 

má; 
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Snjórimi eyðist. 

<*ata ffreiÖist, o o 

gumar J)á? 

cf J)eim leiöist. leggja á 

lileypa skeiö 

og hcröa reiö 

og hrinda vetri frá — 

liverfur dimmu dá. 

PrúÖir sækja 

lón og læki 

laxar j) á; 

sumir krækja silungsá — 

veiöitækir, 

sporÖasprækir, 

spretti hörÖum á 

fjalli fýsast ná. 

Fjaöraljettir 

ílokkar þjettir 

fugla j)á 

svnda ettir surnará. 

10 



218 

e?)a mettir 

strönd og stjettír 

stika til og tVá, 

kæta lopt og lá. 

Ærin ber 

og bærinn fer 

ab blómgast {)á, 

leika sjer {)ar lönibin 

iSii er í veri 

iióg aö gera 

nóttu bjartri á — 

hhitir hækkað fá. 

Grænkar stekkur — 

glöð í brekku 

ganga kná 

börnin {)ekku bóli frá 

kreppir ekki 

kuldalilckkur. 

kætist fögur brá 

búa blómum á. 

sma. 

* 
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Rcnnur sunna — 

sveinn og nunna 

sjer viö brá, 

sízt þau kunna soía J)á; 

sætt cr að unnast — 

nijúkum munni 

málið vaknar á, 

íegurst höldum hjií. 

Ekkert betra 

cíj; í letri o 

inna má — 

svo er vetri vikið Irá; 

uni fleti 

liver sem getur 

heimskum gærum á — 

önnur cr mín j)rá. 

10* 
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SÓLHVÖRF. 
(22. DES. 1814 ) 

Eilífiir guð mig alr, 

einn og firerinur, (lag {)enna! 

lifa vil eg, svo ofar 

enn eg líti sól renna. 

Hvað er glatt , sem Mð góða 

guðs auga? Kemur iir suðri 

harri hárrar kerru, 

hjarðar líkn og jarðar. 

JÓLAVÍSA. 

Jólmn mínum uni eg enn — 

og þótt stolið liafi 

hæstum guði heimskir menn: 

hef eg til {)ess rökin tvenn. 

að ö sæhun sanni cr enginn vali. 



STÖKUR. 

Enginri grætur Islending, 

einan sjer og dáinn ; 

jiegar allt er komið í kring 

kyssir torfa náinn. 

Mjer er J)etta mátulegt! 

niátti vel til haga, 

lief?)i eg bctur hana j>ekkt, 

sem harma eg alla daga. 

Liföu sæl viö glaum og gly 

gangi j)jer allt í haginn ! 

í öngum mínum erlendis 
w 

yrki eg skemmsta daginn. 

Sólin heim úr suöri snýr, 

sumri lofar hlyju; 

n aö eg væri orðinn nýr 

og vnni jijer að nýju! 



AUGIX. 

Auguri laimar oru j)ín, 

upplitsbjarta stúlkan niín! 

hitagler, ef hlýna: 

sólar geislum innan áð 

(eg er búinn aö reyna |)að) 

saiiia ])au, svo bríma baö 

brennir vini þína. 
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MÓÐURMISSlll. 

Leiði niinnar móður 

(raold grær holdi kæru: 

andi sæll með öndum 

unir) sæt tár væta. 

Blessi jörð (en verðuni 

vinnu dýrri sinna) 

hæstur guð, sem mesta 

hylur von góðs sonar. 

c t 

• •. : '• • ., . . . * i- ’ . 

|ífl; 
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HUGNUIV. 

Niiutgæfa fófturgrasið grær 

á leiði inóður þinnar þjáðn. 

$ví crtu hljóður, frændi? Sjáðu. 

hvað hóndi góðiir býr og slær. 

$ófu, sem slær hann, undir er 

sú ein, sein kæran haft f)ig heliir. 

í hjúpi væran dur hún sefur: 

heytuggu nær hann handa sjer. 

3>ar er nú prýðin íljóða frægst, 

móðurorð blíð á mjúkum vörum, 

máifærið f)Vða, ljúft í svÖrum, 

upjilitið fríða, ástarnægst. 

Seinna meir skaltu sama veg; 

raunar er kalt í rúmi þröngu , 

og rökkrið svalt — en fyrir löngu 

veiztu það allt eins vel og jeg. 
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INYi íæröu ekki aö sj<í um sinu 

meii'a af rekkju móbur þinnar. 

mabkurinn þekkir skrautib imiar — 

j)ví hlæröu ekki, herra ininii? 

M <*»{(! liffl íP'UiilUI > 

i»iiaunií u/ .i.'.s 

.. fíiiPjrr-. i 'it' 

‘ . >í ! 'I!) 

l{ 

i - J\ ' | . * • 
r /i lO.lflj 

1 

i: i 

I ' f h'Ii U iV?^I 
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TIL G. THÓRARENSENS. 

VIÐ LÁT MÓÐIIJl HAXS. 

þá saztu úti uridir húsagaroi. 

en eptir litla stund hún kom í móti 

jjjer. sem að áður varst með sorg í sinni. 

og sagði: “Rjettu koss að móður þinni". * 

Og nú cr aptur hryggð í huga |)jer. 

en hversu þyngri Ijettum drengja tárumí 

nú skilst j)jer, vinur! ííeinmana,, hvað er. 

(>ar cinn f)ú hrekst í dimmum harma hárum: 

nú veiztu, hvernig hjartað hrjústið her. 

er hlóðið logar [)ar í djúpum sárum, 

og ahlrei kemur optar jþig að hugga 

j)ín elsku múðir, falin dauðans skugga. 

það svíður — aldrei optar líta firr 

]>ú augna Ijúsiö fyrsta og skærsta j)inna: 

(') hvað cr voriö, meðan moidin grær 

á móðurleiði ? til Iivers er að vinna? 

Sl,. Fjíilnl 184* á 106. bls. 
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$áð svíðm* — aldici optaiy vinnr k.vr! 

jui athvarf skalt í nióðiir sfejóli íinna: 

harmaðu þreyttan {>ig á nótt og de«i. 

í I>(>2;ri ofij kvrrði svo hrvfijfitöiii siura meui. 
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EPTIIt MAREN HAVSTEEN 

Scm [)á á vori sunna hly 

sólgeishim lauka nærir 

og l’ílilkolli innan í 

óvöknuð hlöðin hrærir: 

svo vennir fö2:iir niinnirm manns o o 

niargt eiíí smáhlóm um sveitir lands 

frjófgar og hlessun færir. 
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EPTIR TÓMAS SÆMUNDSSON. 

- U ' •’Ú 

— 

* l)áinn, horfinn” — liarmafrogn! 

Iivílíkt orð mig dynur ylir! 

En eg vcit að látinn liíir 

það er liuggun harmi gegn. 

Hvað væri ella guðleg gjöf. 

geimur heims og lííið frjóða? 

hvað væri sigur sonarius góða '•! 

Illur draunmr, opin gröf. 

Nei. cg vil ei hæða hinn 

lifandi föður allra anda, 

ástina jþína, verkin harula, 

dýrðina þína, drottinn minn! 

Fast eg trúi: frá oss leið 

vinur minn til vænna funda 

og verka frægra, sæll að skttnda 

fullkomnunar fram á skeið. 
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Djnpt í giiðs og mannsins mynd. 

alið sem aö ungbarn jíiggur 

eilífur gneisti íolginn liggur, 

cf að hann kæfir ekki svnd. 
%» 

Sannlega veit eg, syndgar liver: 

{)ó eru nokkrir, Christi krossi 

og kenning studdir, andans hnossi 

vaxnir —• og Tómas víst það er. 

En {>á fósturfoldin hans! 

Hví vill drottinn dýrðarríkur 

duptinu varpi jafnskjótt slíkur 

andi hennar mesta manns? 

Iiví vill drottinn {)o!a {)að ? 

landið svipta svo og reyna, 

svipta {)að eiumitt þessum eina, 

cr svo margra stóð í stað. 

Efa, maður! ei {)að ráð. 

Eitt eg veit um alla vegu 

alheims speki dásamlegu, 

{)eir eru einskær ást og náð. 
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Fehim drottins fööurhönd 

liarina vora og Iijarta{)unga — 

liann á sjálfur gamla og unga , 

frjáls aö Ieysa líkamshönd. 

y , ííímI r'v- M i \iiu.h .•» >hj t/1 ! 

Vcit eg og hans veröa spor, 

svo {)ö Tómas frá oss færi, 

fullvel er J)aÖ sem Iiann vœri 

cnn {)á mitt á meðal vor; 

lengi mun lians lifa rödd, 

hrein og djörf, um hæöir, lautir, 

hiísin öll og víöar hrautir, 
r 

er Isafold cr illa stödd. 

Só er hin mikla hlessun hezt 

allra J)eirra, er meira megna, 

enn munninn fylla og sínu gegna, 

aö J)egar {)eir deyja, {)á er him mest. 

Hver, sem vinnur landi og lýö. 

trevsta skal að öll hans iöja 

allt hiÖ góöa nái styöja 

[)ess fyrir hönd, er hóf hann stríÖ. 
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Sízt vil eg tala um sveín vift |)ii*: 

|)reyttuia anda er þægt að Muwia 

og þannig bíða sælli funda — 

J)að ke 111111' ekki mál við mig. 

Flýt J)jer, vinur! í fegra lieim: 

krjúptu að fótiun friðarbóðans 

og íljúgðu á vængjum morgunroðans 

meira að starfa guðs um geim. 

1 

miu 

: /: 

i. . 



Á SJÓ OG LANDI. 

: «»ó •jrn*idu7'>t f 

ÓLAFSVÍKURENM. 

Riðum við fram um ílæoi, 

llúðar á milli og gráðs, 

lyrir Ólafsvíkureuni, 

utan við kjálka láðs. 

Fjorðurinn bjartur og breiður 

Mikar á aðra hllð, 

tólf vikur fullar að tolu — 

tvær álnir hina við. 

' í • -r fiílit * L J11 /t i ; M/í/iO \ ? i • ( I y. •< f | * l1 

Hvort á nú heldur að halda 

í hamarinn svartan inn, 

ellegar út hetur — til J)ín. 

Eggert, kunningi minn? 
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HORXBJARG-. 

Yzt á Horpströndum heitir 

Hornbjarg og Kópatjörn: 

f)eír vita þaö fyrir vestan. 

f>ar verpir hvítur örn. 
■ r: i' ’’ i 

IJm sumðrnótt, er sveimar 

sól yfir norðurslóð 

og J)oka sígur um sjóinn 

hann situr rauður sem hlóð. 

()g örninn lítur ekki 

o’u á hið dimma haf 

og liorfir í himinljómann — 

hafskipið sökkur í kaf. 

DRANGEY. 

Tíbrá frá Tindastóli 

titrar um rastir f)rj á r; 

margt sjer á niiðjum firði 

Mæli felIshnj úkur h 1 ár. 
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f)ar rís Drangéy úr djújú, 

dunar af fusdasön™ 
o O 

hjargiö, og líáÖu nicgin 

heljandi li va 1 aþrö ng. 

Einn gengur hrútur í eynni; 

lllugi Bjargi frá 

dapur situr claga langa 
' • • • f í . ; • ; Í 

dauðvona bróður lijá. 
'! > < ft' II; . • 

* ■ -0.1 •»!.;{ ■{] lliJiiin 5!T« 

KOLBEINSEY. 

Bræðurnir sigldu báúir, 

burtu frá ungri mey , 

laniít lmrt frá svstur sinni 

aö sækja í Kolbeinsey. 

5ar er svo dúnaö í dúni, 

að djankinn liggur þar 

liara bráðendis hlessa 

og breiðir út lappirnar. 



Öjnurlegt allt mjer þvkir, 

útnorður langt í sjá: 

hcinin hvítna jþar heggja 

hræðrauna klettinuin á. 

MÁNEY. 

Jeg uni mjer ekki út í Máney, 

og er hún f)ó skeninitileg; 

hriniahlan her |)ar og lemur 

hjargið á annan yeg. 

Og hins vegar ungar hrjóta 

úr hreiðrum með nef og stjel. 

(»g eggin velta öll o’n í grjótið, 

af því hún hristist svo vet. 

Jeg uni mjer ekki út í Mánev 

(og á þó að (lveljast hjer); 

því jeg er hringuhrotinn — 

lir hjarginu hrundi að mjer. 
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SKRÚÐURIW. 

! 1 
Austast fyrir öllu Iancli 

at* einhverjum velt eg stao. 

fjalleyju grænni og góðri, 

geti þift, hver muni j)aÖ. 

Hún heitir Skrúður og skýlir 

skriiðshónda, öldnum hal; 

úti fvrir FáskrúðsfirÖi 

})ú finnur það eyjarval. 

0<4 h venær sem jeg hugsa 

um hrútinn og pækilinn: 

mjer er sem jeg sjái hann Gísla 
/ 

og hann sjera Olaf minn. 

SUDURSYEIT. 

Suðursveit er })ó betri. 

enn SeltjarnarnesiÖ var: 

taðan er töluvert meiri 

<»g tunglið er rjett eins og [>ar. 



Hitinn úr hófi keyrir, 

on honum uni eg J)ó; 

börnin hjer bograst í skuggann 

og blaðra sem hvolpar í mó. 

Og hæjardyra luistin 

her um, hvað margt sje I jeð: 

sex Jnisund sauðarleggi 

er Sigí’ós minn húinn með. 

HESTKLETTUR. 

Meðan Hestklettur heldur 

og hinu megin er ás 

og handi bundið á milli, 

er brú yfir þessa rás. 

Jökulsárnar, J)ær æða 

ofan á löndin sljett, 

r>g velta eins og vitlaus skepna 

votan framan um klett. 
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En Jóni tókst í Tuugu 

að tölta yfir })essa geil: 

liandspotta batt hann |)ar yfr uni. 

bóndinn. og kallar |)aö seil. 

SOGIÐ. 

Vift Sogið sat eg í vindi. 

sækaldri norðanatt, 

og f)ótti fnirleg seta , 

[)ar var af lifandi fátt. 

En sólin reis hih sæía. 

sveipaði skýjuni frá; 

upp komu allar skepnur 

að una lífinu ])á. 

Og svo var margt af rnýi — 

mökk fyrir sólu ber — 

að Jórður sortnaði sjálfur 

og sópaði framan iir sjer. 
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ARXARFELLSJÖKULL. 

Upp undir Arnarfelli 

allri mannabyggð íjær — 

f)aft er eins satt og jeg sit lijer — 

f)ar sváfu Danir í gær. 

Og er jjeir fóru á fætur 

fengu f)eir ekl sjer kveikt. 

og nú var setið og soðið 

Og sopið og ])orðað og steikt. 

§ 

Okunnugt allt er flestum 

inn um þann fjalla geim; 

þcir ætluðu að segja oss eitthvað 

af Arnarfellsjökli þeim. 

RJETTARVATN. 

Efst á Arnarvatnshæðum 

opt hef eg fáki beitt: 

|)ar er allt þakið í vötnum . 

j)ar heitir Rjettarvatn eitt. 
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Og undir norðurásnum 

er ofurlítil tó, 

og lækur líður þar niður 

um lágan Hvannamó. 

Á öngum staö eg uni, 

eins vel og þessum, mjer; 

ískaldur Eiríksjökull 

veit allt, sem talað er hjer 

TOMASARHAGI. 

Tindrar úr Tungnajökli 

Tómasarhagi þar 

algrænn á eyðisöndum 

er einn til fróunar. 

Veit eg áður hjer áði 

einkavinurinn minn — 

aldrei ríður hann optar 

upp á fjallhagann sinn. 



Spordrjúgur Sprengisandur 

og spölur er út í haf; 

hálta IeiÖ hugurimi her inig 

[)aö hallar norhur af. 
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VESTMANNAEYJAR. 

Veit eg ut í Vestniannae};]uiii 

verðui* stuntlum margt í leyni. 

Sjeö hef eg Jiar setiö vera 

Sigmundar á votum steini. 

Háriö sítt af höföi drýpur 

hafmeyjar í fölu liragöi; 

augum snjeri hún upp að landi 

og á hrjóstið hendur lagði. 

Viti mcnn , að voga meyjar 

vondar sízt eru drauga-skottur! 

Sat. Iijti lienni í siðum klæöum 

sjera Jón minn píslarvottur. 

Sungu þau hæði sætt og lengi, 

svo mjer yndi var að heyra; 

lagið var sem lagar gjálfur, 

lagði eg við það sólgið eyra. 

Jar var margt um Tyrkjann talað 

tókst svo bæn, sem nú er vandi: 
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“Yísaðu leift, og ílyttu, faðir! 

friðsamlega sj ó fava n d i.'” 

Bissumaður í bragði dimmur 

bjóst til að skjóta í leyni; 

selir honum sýndust móka 

Sigmundar á votum steini. 

IJm þaí var svo kveflið: 

Selur sefur á steini, 

svartur á brún og brá . 

dindill aptan á; 

maður lá í leyni. 

Höfuðið hæfa vildi, 

hokinn hak við stein 

skaut og hátt við hrein 

gæfumaðurinn gildi. 

Haldi f)ið ekki hann hittiV 

Hinn fór samt á stað, 

er kúlan kom horrnm að — 

á dindilinn frá eg hún dvtli. 



EINBUINN 
Mr 
vc* 

Yfir dal, yfir sund, 

yfir gil, yfir grund 

hef eg gengið á vindljettum fótum; 

eg hef leitað mjer að , 

hvar eg ætti mjer stað, 

iit um öldur og fjöll og í gjótum. 

En eg fann ekki neinn, 

eg er orðinn of seinn , 

þar er alsett af lifandi og dauðum ; 

eg er cinlmi nú 

og á mjer nú bú 

í eldinum logandi rauðum. 

*) bcssar tvær vísur cru liklcga í einhverju sambamli við 

kvæíiu, sem kölluð eru “A sjó og landi.” 



24G 

GREMÐ. 

(BROT.) 

Komiö er að tlyrum, 

kailað er úti, 

skotmaður spyr: 

Er skolli heima ? 

Lambsíot sje eg liggja 

og legg úr sauði, 

ræfil af rjúpu — 

reiður er eg jrjer! 

TÓA (inni fyrir); 

Heima segi eg mig, 

Iieill og sæll vinur! 

gestur hinn göfugi, 

gakk nii til stofu. 

Dyr eru lágar , 

dimmt er í húsi 

1 iíráös frumbýlirigs; 

lyrirgefðu f)að! 
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SKOTMAÐUll: 

L)t er að ganga 

nu undir renna 
V- 

vopri voveifleg 

og að velli talla; 

bá8u miff bændur' 

belg þinn a8 hrjá 

02 hlóðdrekki. 

að hana vcr&a. 

TÓA: 

Annt er mjer inni 

í oían hrunduni 

urðar hóli 

orpnum moldu; 

margs her að gæta 

móður ungri — 

sona ijógra 

<>2 sex dætra. 
vT' 

Ein sit cg inni 

02 annast hlvt 
o v 
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kafloöna hvolpa 

í krá dimmri; 

hlaupa þeir um holur. 

hrökklast þeir í gjótur, 

steðja f)eir um steina. 

stunda á útkomu. 

Höfuölaust heita 

heimili má, 

er bóndinn er 

á brottu genginn; 

rann refiir minn 

til rjúpna veiöa, 

búi sínu 

bjargir aö fá. 
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BROT. 

Svo rís um aldir árið hvert um sig, 

eilífðar lítið blóm, í skini hreinu; 

nijer er það svo seni ekki neitt í neinu, 

því tíminn vill ei teniya sig við mig. 

Eitt á eg samt, og annast vil eg f)ig; 

hugur mín sjálfs í hjarta þoli vörðu, 

er himin sjer og unir lágri jörðu 

og f)ykir ekki þokan voðalig. 

Eg man þeir segja: “Hart á móti hörðu 

og heldur vil eg kenna til og lifa, 

og j)ótt að nokkurt andstreymi jeg bíði . 

enn liggja eins og leggur upp í vörðu, 

sem lestastrákar taka f)ar og skrifa 

og fylla, svo hann finnur ei, af níði. 



BROT. 

Hví skyldi jeg ei vakna vi5 

og verki tömu sinnaV 

Veit jeg, aö stuttri stundarbift 

stelin mín öngvir linna; 

en íyrst jni gazt svo göös til mín 

get eg þá sleppt aö minnast þín. 

ættprýöi mín og rninna! 

Man eg þá nefndi máttarbaðm 

mætari, er geði Ijiifu, 

þegar hún hvarf í föðurfaðm , 

ílugmóða varði dúfu; 

Iiann hefur blessað barnið sitt — 

blómin þín skrýöa landið mitt, 

þegar jeg bý í þúfu. 



BROT. 

Ljós er alls upphaf, 

ckkert er hjart, 

I jóstær er þeirra 

lífs uppspretta; 

upphaf er ekkert, 

ckkert er nótt, 

J)ví hrennur nótt 

í hjörtum Ijóma. 

() mikli guð! 

ó megn hörmunga! 

ekkert að ending — 

eilífur dauði. 

sálin mín hlíöa! 

herðu hraustlega, 

sárt J)ó sýnist, 

sanninda ok. 
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Eilífð á unclan 

og eptir söm 

orðin að öngu 

og. 
það getur þjer augu 

þvegið hrein, 

ljós veitt og láð(?) 

og litu góða. 
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BROT. 

Jeg veit f)að eitt, að enginn átti 

aðra eins mobur, feðra gróða 

safnaði guð, af ástar efni 

aldin spratt og feðra valdi; 

svo er orðin í Eyjaíirði 

ættin mín, að frændur J)ína 

lengi mun, meðan lífið yngist, 

landið kjosa sjer að hrósi. 

Jeg þakka |)jer allt, og enn jþótt ekki . 



BROT. 

3>ar sem háir hólar 

hálfan dalinn fylla, 

j[)ar sem hamra hilía 

hlær viö skini sólar: 

árla fyrir óttu, 

enn jþá meðan nóttu 

grundin góða l)er 

græn í faðmi sjer. 

BROT. 

Ó J)ú jörð, sem er 

yndi fmsunda, 

blessuð jörð, sem ber 

blómstaíi grundar, 

sárt er að. 



BROT 

Suður fór eg um ver 

en eg svarna ber 

öflga eiöstaíi 

úr úthaíi: 

munarmyndum 

injög þótt ynclum, 

heimrof mig íinni 

hjá Huldu minni. 

^ar er barmi blíöur 

og blómafríöur 

runnur í reit, 

er eg rökkri sleit; 

clalur, sól og sær 

og systur tvær, 

einka-móÖir 

og ástvinir góöir. 
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3?ar er búþegn beztur 

bóndi og prestur, 

til þess tel eg vottinn, 

trúir enn á drottinn 

og á sjálfan sig? 

svo seni eg á mig; 

f>ar er líf í landi 

og Ijoshæfur andi. 
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HULDULJÓÐ. 

(BROT.) 

Skáld er eg ei, en huldukonan kallar 

og kveða biður hyggjuþungan beim; 

mun eg Jm sitja, meðan degi hallar 

og mæddur smali fjenu kemur heim, 

j)ar sem að háan hamar fossinn skekur 

og hulduþjóð til næturiðju vekur. 

jþrumi eg á bergi, þýtur yfir hjalla 

|)okan, að hylja mig og kaldan foss; 

nú skal úr hlíöum hárra Tinnufjalla, 

svo huldumeyjar þægan vinni koss, 

óbrotinn söngur yfir dalinn líða 

eins og úr holti spóaröddin þýða. 

Jú, sem að byggir hamrabýlin háu, 

hjartanu mínu alla daga kær, 

sólfagra mey, djúpt undir hergi hláu! 

bústu að sitja vini þínum nær; 
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rlöggsvalur úöi laugar lokkinn bleika . 

Ijós er af liimni, nætunuynrlir reika. 

Hvers er aö dyljast? Harma sinna fmngu; 

hlægja jþeir öld, er ræöur þeim ei hót. 

Hvers er aö minnast? Hins, er hverri tungu. 

huganum í svo lesta megi rót, 

ætlanda væri eptir þeim að ræöa, 

sem orka mætti veikan lyð aö liæöa. 

Aö fræða! Hver inun hirða hjer um fræöi? 

Heimskinginn gjörir sig aö vanaþræl: 

gleymd eru lýönum landsins fornu kvVcÖi': 

leirburöarstagl og holtaþokuvæl 

fyllir nú hreiöa hvggö meö aumlegt þvaöur, 

hragðdaufa rímu þylur vesall maöur. 

Háðungar orð, sem eyrun Huldu særa, 

ei skulu spilla Ijóöi voru meir; 

sendiö þjer annan , sanninn heim að færa 

söngvurum yðar, Njöröur, og Freyr! 

og hver sá ás, scm ata þeir í kvæöi, 

eiröinni írleymi og hefni sín í hræöi. 



Sólfagia mey! eg sje — nú leit minn andi 

iiaims segliú vatt í bvrnum undari skor 

og aldrei síðan aptur bar að landi. 

Eggert! ó hyggstu nú að leita vor? 

Marblæju votri varpar sjer af herðum 

vandlætishefjan, sterkum búin gerðiim. 

. .. • ; ••n *'■ •' •:<} ív%:;/*•< 

Hvað er í heiini, Hulda! líf og andi. 

hugsanir drottins sálum fjær og nær, 

}>ar sem að hárur brjóta lival á sandi, 

í brekku J)ar sem fjalláljósið grær, 

f)ar sem að háleit hugmynd leið sjer hrjtur 

Hann vissi J)að, er andi vor nú lítur. 

() Eggert! }>ú varst ættarblóminn mesti 

og ættarjarðar þinnar heill og ljós; 

hlessuð sú stund, er fót ha.nri aptur festi, 

á frjórri grund viö breiðan sævarós. 

Sólfagra mey! hann svipast um mcð táruin, 
t* | l * J 

saltdrifín hetja, stigin upp af báruni. 
# l 

Hví er hinn stcrki úr haíi bláu genginn 

á hauður, sem í nætur faðmi þreyr? 
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Veit eg, aö, J)egar væröin góöa er fengin. 

vinirnir gleyma aö bivtast framar meir; 

ó hve hann hefur eptir jþráö aö líta 

ástarland sitt meö tignarfaldinn hvíta. 

Tárperlur bjartar titra þjer í augum, 

tindra J>ær gegnum fagurt lokkasafn, 

sólfagra mey! því sjónar J)innar haugum 

sjeöur er aldrei kappi jþessum jafn. 

elskar, Hulda! Eggert, foldar hlóma, 

ættjaröar minnar stoö og frænda sóma. 

Ó Eggert, hversu er ])inn gangur fagur! 

útivist J)ín er vorðin löng og hörð; 

kær er mjer, faðir! komu jþinnar dagur; 

hann kyssir, Hulda! J)ína fóstuijörö. 

Sólfagra mey! hann svipast um með tárum, 

saltdnfin hetja, stigin upp af bárum. 

5ú elskar hann — J)ess ann eg honum glaður. 

ástin er rík og J)ú ert hennar dís; 

hjer vil eg sitja, hjer er okkar staöur, 

ó Hulda! J)ar til sól úr ægi rís. 
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Hallaðu lokka-höfði bjarta þínu, 

mín Hulda kær! að vinarbrjósti mínu. 

Hann svipast um. Nú sefur allt í landi: 

svæft hefur móðir hörnin stór og smá,— 

ítfil í haga, hrafn á klettahandi, 

hraustan á dúni, veikan fjölum á. 

Hann svipast um í svölum næturvindi 

um sund og völl að háum íjallatindi. 

Hallaðu lokka-höfði hjarta {)ínu 

að hjarta mjer, sem nú er glatt og traust; 

hallaðu {)jer nú hægt að hrjósti mínu; 

hann hefur ekki starfað notalaust! 

seint og að vonum svo fær góður njóta 

sín og þess alls er vann hann oss til bóta. 

Hann líður yfir Ijósan jarðargróða, 

litfögur blóm úr værum næturhlund 

smá-líta upp að gleðja skáldið góða. 

gleymir hann öðru og skoðar þau um stund 

nú hittir vinur vin á grænu engi: 

*‘Velkominn, Eggert! dvelstu með oss Iengi! 
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EGGERT: 

“Smáviriir fagrir, foldarskart. 

Iilill í haga, rauð og blá 

brekkusóley! við mættuni margt 

muna bvert öðru að segja frá. 

Prýði J)ið lengi landið það, 

sem lifandi guð hefur fundið stað 

ástarsælan, því ástin lians 

alstaðai* fyllir jVarfir manns. 

Vissi eg áður voruð j)jer5 

vallarstjörnur um breiða gruml! 

fegurstu leiðar ljósin mjer, 

Ijek eg að yður marga stuncl: 

nii bef eg sjóinn sjeð um bríð 

og sílalætin smá og tíð — 

munurinn raunar enginn er, 

[)ví allt um lífið vitni ber. 

Faðir og viuur alls, sem er! 

annastu J)enna græna reit; 

blessaðu, íaðir! blómin bjer, 

blessaðu þau í hverri svcit. 
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Yesalings sóleyl sjeröu riiig? 

Soföu nú vært og byrgöu þig; 

hægur er dúr á daggarnútt; 

dreynii þig Ijúsið, soföu rútt! 

Smávinir fagrir, foldarskart! 

finn eg yður öll í haganum enn; 

veitt hefur Frúni mikiö og margt 

miskunar faðir; cn hlindir menn 

meta það aldrei eins og her, 

unna því lítt sem fegurt er, 

telja sjer lítinn yndis-arö 

aö annast blúmgaöan jurtagarö.’' 

Hulda! hví grípa hendur þínar Ijúsii 

um hcndur mjer, og hví svo viknar þú? 

Veit eg þú elur eyrar fagra rúsu, 

alsett er raiiðum hlúmum Huldu hú; 

Eggert er þjer uni ekki neitt aö kenna, 

annazt hefurðu fjallareitinn þenna. 

Sjáöu! enn lengra svífur fram um völlu 

svosúöleg mynd úr ungum hlúmareit, 
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sterkur og fijáls og fríður enn að öllu 

Eggert að skoða gengur byggða sveit; 

hann fer að sjá, hve lífi nú á láði 

lýðurinn uni, sá er mest hann þráði. 

Brosir við honum bærinn heillagóði, 

í brekkukorni, hreinn og grænn og smár 

f>ar hefur búið frændi hans með tljóði 

í flokki ljúfra barna mörg um ár; 

J)ar hefur sveita-sælan guðs í friði 

og sóminn aukizt glöðu bæjarliði. 

Jar hefur gjörzt að fullum áhrínsorðum 

allt, sem binn vitri bóudavinur kvað 

um dalalíf, í Búnaðarbálki forðum, — 

um bóndalíf, sem fegurst verður f)að. 

Sólfagra mey ! nú svífur heim að ranni 

sæbúinn, líkur ungum ferðamanni. 

r: 
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SMALl 

fer afi fjc og kveöur: 
1 i 

var hanu Eggert Ólaí’sson, 

ungur og frár og vizkusnjall. 

stóð hann á hauðri, studdui von — 

stráimum skýldi vetrarfall; 

meðan að sól í hciði hló, 

hjúkraði laukum, eyddi snjó. 

kvað hann um fold og fagra mcv 

lagnaðarijóð, er gleymast ei! 

Kvað hann um blóma hindarhjál 

og hreiðurhóa lætin kvik, 

vorglaða lijörð í vænum dal 

og vatnareyðar sporðahlik; 

[)ó kvað liann mest um bóndaha:. 

er hlessun eflir sí og æ. 

af |)ví að hjónin eru þar 

öðrum og sjer til glaðværðar! 
• - . r « * 

• f - I * t *«\ i t •» e i í iitm j‘j * \ f i ‘ it íf ! ! i 
-■* f,* 11 * • i' f j , ♦■ , i * ■ i • iii i i 

5>að var hann Eggert Ölafssori. 
4 / . % t 

allir lofa |)ann snilldarmann. 

12 
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Island hclur ei eignazt son 

öflgari stoh nje hetri enn hann; 

{)egar hann sigldi sjóinn á 

söknuður vætti marga hrá 

nú er hann kominn á lífsins láð 

og lifir þar sæll fyrir drottins náð. 

lit-H ihí . f; 'i/i*:í!’- 
WIÐURLAG. 

/ ) : íl f • i * M 'u11 • - f»{•" f * i lif * 11 i / ,« 

Sólfagra mey! nú seilist yfir tinda 

úr svölum austurstraumum roði skær: 

nú líður vfir láð úr höllu vinda 

Ijettur og hreinn og þíður morgunhlær: 

svo var mjer, Ilulda! návist {)ín á mUtu, 

scm nú er ljósið jörð á votri óttu. 

. »,« »u»e. íuii i> ;t i uniul óiw>I <\ 

Vertu nú sæl! J)ótt sjónum mínum falin 

sjertu, jeg alla daga minnist {)ín; 

vertu nú sæl! því dagur fyllir (lalinni 

dunandi fossinn kallar {)ig til sín ; 

hann breiöir fram af hergi hvítan skriiða. 

iuistaður þinn er svölum drifinn úða. 
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Véitii riu sæl! [)VÍ solin hál.sfi <»yClií* 

o<4 sjónir mínar liugarmyndin ílýr; 

ó Hulda kær! er fjíill og dali íyllir 
j o i/ 

ff. % \ 
ljölbreyt’tiiv siiííði, hvar sem lífió hyr 

og dauöinn, sem að svo [)ig löngum kallar 

sm er hig aldrei leit um stundiv allar. 

(.r>i*r.h ubxjr.■ > 

^ Jlj j ,* í! !í: n *J*)jí»T lif g )‘JÍ> 

(Í^O'Í -O*. | hl I 

, 5)fist iW'h íí;.ú ííi$i 
« , 

íílfojl *!Ö /i í'>ÍJií ild t*li 

,*írí«»>. lijiul tliíií 

’fiidi ínn j / 

liilni t •’ *.. j 1 : ;f U 

Í«ív?d i; giil i iu! 

J> ‘i: •: - ÍJ»h>Íd« 

i ** »* ji|Ui4 rtHíi ‘i 

• • 
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IÍVÆÐI EPTIR HORATIUS. 
: 

T * 
1 • | 

CCUR ME QUERELISJ 

— 

Hvi meö sárúm |m 

sorgar töluni 

dapran dauöa 

dregur nijer um höfuð? 

Era J)að goða 

nje míii eigiu vild, 

að |)ú mjer fyr úr heimi hallist, 

Mesenas! 

minn mikli súmi, 

vernd og styrktar stoð. 

Hálft hjarta mitt! 

hrííl J)ig sí braut 

skjótar skapadægur, 

*) Þcssu kvæíi hcfiir Jdnas snúiö áöur enn hanu sipldi. 
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hve um skerður 

þann skilnað lifa 

íiiinnm* ástsæll má'g. 

Ótrúan eið 

hef eg ei svarið: 

er j)ú hurtu b< sí. 

förum og förum 

fúsir ganga 

helveg að hlið vini. 

Era sá vættnr, 

er mig af j)jer slíti — 

svo hafa okkur skÖ[) á skilið 

ekki eUlgálkn 

eða, upp j)útt rísi* 

h un(1 rað h entur juiss. 
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II *. 

CQVIS MULTA GRACILISJ 

Hver er Iiinn ungi 

iliusmurði sveinn, 

er á rósaveit, 

ríkum og mjúkuiu, 

faðmar þig fast, 

undir fögrum skáta, 

svölum og sælum? 

seg mjer það, Pyrrha! 

Lokka Ijósgula 

leysir þú honum, 

skemmtunar skoðun, 

skart þitt óbrotið. 

O, hve optlega 

ástir rofnar 

og gremi goða 

hann gráta skal! 

*) Prcfiit. í Fjölui 1813 á 20. bls. 
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Dvnjandi dröfn 

fyrir dimmum vindi 

undrast hann, iilmmi 

óvanur sjó, 

sá er nú nýtur 

náveru þimiar 

ug gulli hreinni 

þig getur vera. 

Einum hánn vonar 

þú unir sjer 

a*, og aldregi 

öhrum sinnir: 

veit hann víst eigi, 

aft veður hvikult 

skamma stund skijiast 

í skvlopti. 

Aumir eru allir, 

úreynd er \m 

ástar alglæst 

í augu gengur. 
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Forðað hef eg feigu 

ijöni niínu, 

sem á hám. helguni 

linfsvegg má sjá. 

iiangir |)ar heitspjald 

hermandi svo: 

að eg efnt haii 

upp að festa 

sjóföt m*n samtöld, 

salti drifin, 

drottni djúps 

til dvrðar ríkuiii. 

« 
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UR KVÆÐUM OSSIANS * 

Hvert ertu hniginn 

af hiniinstöðvum, 

gullhærði röðull! 

o<; sotum blám? o o 

iNú hefur véstur 

votum hjörum 

svefngrindum snúið 

og sæng J)jer gjörva. 

Velta öldur 

at veðhlaupi, 

fýsast j)ig allar 

fyrstar um sjá; 

hægt [)ær hefjast, 

m eð hafriðu, 

os halla hoföum 

að helgri sjón. 

•) Þe>su bruli sujeri Jo'nas incðau baun var í skóla. 
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Fat»nrt cr að líf«i 

;í Ijóss geisluni 

iivílu hafða, 

hægt hluntfarulí 

hrosfagra sól, 

'brcgðnr olclum, 

liráð er burtför, 

brenuur ísgrá kinn. 

Fclluv þá faldur 

hinn fagurreífði 

hallur af höfðij 

hafihornri mey; 
v 7 

þýtur í flótta 

þrungin mæði, 

felmtruð áður felst 

í faðmi móður. 

Blunda þú vært 

í hlæjum svöluni , 

ylsköpuður! 

iind unnum blám; 
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liafin cr huH þín, 

hvílir [)ogn yíir, 

en aldin væi‘5 vakir 

að vjedvrum. 

Heim sje eg hverfa 

;i himinásum, 
i * «>! • j i '|i , ií ■.; , | ; i i\ ) i j 1 > 

danrar eru stjornur; 

dímshnin veldur; 

iui muntu Ijósfari 

á lont um stiginn; 

leiddu j)á und armi 

unah — hár glóa, 
* ’ • * »*1 *| 

•« s • j ‘ 

hh 

- * 
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LOFSÖNGUR* 

kvæði eptir c. friman. 

Líti eg uni Ioptin blá 

skyin, seiu sigla fram silfurglitaðan boga, 

hriiftungls gullnu hornin á, 

herinn stjörnu, Jiann tindrandi loga, 

[irungna firumu heinikynnið, 

þar sem að skruggan skæð skekur dunandi hamar, 

rekur íjalli högg á hlið, 

hittir sköginn og störviðu lamar: 

:{: $ii ert mikill , hröpa eg hátt, 

himna guð ! cg sje fiinn mátt; 

fyrir jþinni hægri hönd 

hnigur auðmjúk í duptið niín önd. 

Líli eg langt uni út fiönd höf, 

[>ar erskjötskipa niergðskundar vængjuðum húnum. 

sökkur djúpt í sjátár gröf, 

sjest svo aptur á aldnanna lminum, 

’j Þcssu kvæði hel’nr Jóuas sniíið áöur ciiii hanu sigldi. 



j>íir er sje eg sverðíiskinu, 

Iiniiðiirbak, hrosshvelið hart við stökkulinn glíma 

jiar er ílögurílokkurinn 

1‘erðast rjettum á vegi og tima: 

.[: Jii ert niikill, hrópa eg hátt, 

hafsins guð! eg sje Jíinn mátt; 

sjór og hvaö Jiar inni er 

órækt vitni um guðdóm Jiinn ber. :|: 

Líti eg liljum skrýdda jörS, 

skoði eg skóg og strönd, skoði eg dali ogfjöllin 

skoði eg hugðu breyttan fjörð, 

breiðar elfur og vatnsbunu föllin, 

skoði eg skepnu fjöld ótal, 

allt frá Jieim ormi, sem undir duptinu skríðnr, 

yfir fjeð í fögrum dal 

fjær til himins J)ar beinfleyg örn líður: 

:|: ert mikill, brópa eg hátt, 

heimsins guð ! eg sje þinn mátt; 

lofið himnar, haf og jörð 

hann, hvers mætti f)ið af eruð gjörð ! :[: 
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BROT IJR AfíELS DÖD 
F-PTIR PALUDAN-nilLLEH. 

Up|»| stófi Kain 

oa á hlvddi 

grania guðs dónia, 

glataður, rekinn, 

útskúfaður einn 

Öllum í Iieinii 

skalf hann og skarsí han.n 

oo' skvarsmdist uni 

og a frám fótum 

flótta sinn hóf. 
# . f 

En á græna 

Sii’undar hvílu 

lileikur lnóðir 

var í blóð hniginn ; 

Ahel að annast 

ástiiðleg koni 

inóðir manns soria 

mjiikhent sjókan. 



ilengclar hún sá , 

a5 upp lypti 

hjartkærstum syni 

hennar í móti 

heiptar hencli 

hárri bróðir; 

að kom þar Eva. 

er hann öndu sleit. 

Farift er fjörvi — 

fagur titrar o 

ungur ástarson, 

andar Jmngan; 

renuur rautt J)lo5 

úr rofnum vanga, 

lokki Ijúsgulmn 

lit festir íu 
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ÚR ALADDIN* 
EPTIR OELENSCHLÁGER. 

ItíV - . ::Ií rr-/Ti? •• 

Bíum, l)íum, 

I)arni5 góða ! 

so 17)u nú sætt 

og soföu lengi, 

])ó aö höll 

og hæsindislaus 

og grafkyr 

í grundar skauti 

vagga J)ín standi; 

vertu í ró! 

Heyrirðu stynja 

storminn úti 

yíir mínum 

missi ])unga 

*) Prcnl. i Fjolni 1847 á 1G. bls. 
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02; átfreka 
n 

yrmlinga fjölcl 

fruukistu 

kroppa þína. 

Nú kerrrnr hinn hljóðfa 

næturgali, 

heyrirðu mjiikan 

munaðar klið ? 

Var [)að áður 

er {)ú vaggaðir mjer, 

mi skal eg. veslingur! 

vagga f)jer aptur. 

Hresstu huga [)iun 

hans við söng; 

allt skal eg j)jer 

til yndis velja; 

hevrirðu dimma 

við dauðans hlið, 

harn mitt! hringja 

hjöllu þína ? 
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8jc ei hjarta |)itt 

Iiart sem steinn. 

sjáftu móðir 

mína iðju : 

eg skal af grátviðar 

grein f)e'ssari 

hljóðpípu smíða 

handa f)jer. rnA 

Hresstu hug })inn n, í 

við hennar róni. 

er hún einmana ífi T 

úti kvakar. . „.fVI 

eins og vindur 

á vetrar nótt • ii 

villur vakandi 

k votum greinum^ 

N’erð eg að víkja * >j| 

vöggu f)inni fra ; 

kalt er að húa 

við hrjóst f)itt. móöir! i.rjd 
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og eg á nijer 

ekkert hæli 

aj>tur að verma 

fnm mm. 

Bíum . bíum, o. s. frv. 

I u 

míH 

n.-i : 'inm / 

llAfuf í ” ; . 0 : itl 

_ 

iu’ú! ’hv;: ? ílifi * 

1 l 
jI ; I 

r. /! i \ . áfi*>í 'i’H-'i* 

, ill - • '» ff' fflt.fi tl 

' . ’ í ‘ | 

I 

1 .» 1 i 

. i i fiji! • ’iií Ií'kI 

Uiiitjl > fo . tír: MÍ n«t * ‘í 

i (* 
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KOSSAVÍSUR* 
(EPTIR CHAMlSSff). 

Ljúíl! gef ni jer lítinn koss. 

lítinn koss af munni þmum l 

Vel eg mjer hið vænsta hnos 

vinur ! gef mjer lítinn koss I 

Ber cg handa háðum oss 

hlíða gjöf á vörum mínum. 

Ljúfi! gef mjer lítinn koss. 

lítinn koss af munni |>ínum ! 

Leikur kossa lipur er. 

lætur þeim, er á kann halda 

listin sú ei leiðist mjer . 

leikur kossa fimur er, 

einatt reyni eg það hjá þjer 

þiggja, taka, endurgjalda. 

Leikur kossa lipur er, 

lætur þeim, er á kann halda. 

■*) Prent. í Fjölni 1841 á 31. bls. 



Yiour! gef injer emi f)á eínn 

ástarkoss af ríkum vöiuiu! 

einn fyrir Iiundraf), ungur sveiun! 

einn fyrir fiúsund — rjettan einní 

einn enn ! f)ú ert ofur seinn, 

eg er Iictur greiö í svöruni. 

Yinur! gef nijer enn f)á einn 

ástarkoss af ríkum vörum í 

Rjett sem örskot tæpur telst 

tíminn mjer viö kossa J)ína; 

tinrinn, sem eg treindi helzt, 

tæplega meir enn örkot dvelst, 

sárt er að skilja, gráti gelzt 

gleðin — f)iggðu kossa mína! 

Rjett sem örskot tæpur teist 

tíminn mjer við kossa j)ína. 

Kossi föstum kveð eg j)ig, 

kyssi lieitt mitt eptirlæti, 

fæ mjer nesti fram á stig — 

fyrst jeg verð að kveðja f)ig. 
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Vertu sæll 1 og mundii mig. 

m i n n í allri hiyggfl og kæti! 

Kossi föstum kveh eg |)ig, 

kvssi lieitt mitt eptirladi. 

. ntfios ufio hí> v.i- ! nuo uni*} 

i öinhjd 

-- 

* ininð r i mdn 1b 

tei *» iufj j r-.)i H 

: raiij * - i v vhuí nnii.it 

txe--íí Íhni-jif £> i, ■ - .íi. im: 

,<"l 'l ’od'dí !•!!<> i.u:»■ *:» í 
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KVÆÐI EPTIR SCHILLER 
! tviGWú 

líl!». VOií! 

1” » 
. ■ 

r .. » I < i • • , 

DAGRUNARHAIUIUR *. 
* 

Heyri eg að kirkju 
107 : «* 

klukkur dimni-gjalla. 

visir er runninu 

veau sina alla. 

Sje f)aft svo — sje j)að 

svo, í guðs nafni'! 

likmenn! leiðið mií; 

á legstað aftöku. 
’! 

J I f 
/1 

Kveð eg yður, geislar 

guos solar! 
„ , V .; >• -1 
fly eg yöur tra 
f v # 'i * 
í faðm dimmrar móöm : 

--rrmlií '--r 

*) Prcut. i Fjölni 1843 á 26. blg. 
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kyéö eg þig, hlómæli 

lilíðra ásta! 

niey sem margblindar 

nmnaðs töfrum. 

Kyssi eg |)ig hiiistnin 

kossi skilnaðar, 

veröld ! ó veröld ! 

væti eg big táruin : 

sætt var eitur ])ilt, 
; : : f .. * ^ ’ *1 ' 

er bað nú goldið. 

'I - i fVr 
ungra biartna ! j 

f • , V « 

’ • t% -jifi Y% 1 * ’ 

Sat eg lyr hvítlniin 

sakleysis klæði. 

rauðum reifuðu 
[ íí h > JJ 

rósa böndum; 
0 7 12'J Vii 

i V/ *• 

i!) líTÓíd f 
lokka safni 

fögur blóm ; 

þá voru friðardagai. 

brostu í Ijósu 

eiturbyrla 
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Hræðilegt, hræðilegt! 

helvítis fórn 

situr enn í hvítn 

sakleysis klæði; 

en, i hinna rauðu 

vósa stað , 

hrafnsvart líkhand 

ev að höfði snúið. 

Gvátið mig, meyjav. 

ev guð veitti 

sakleysis 

síns að gæta, 

ev hin mikla 

móðiv Ijeði 

aíl til að kefja 

ólgu vciks hjalta. 

Mannlega hrærðist 

hjavta mitt áðuv; 

nu skal mjev hlíða [ 

banasverð veva. 

\ 

H'SS 

lÖ 
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Fláráðum manni 

í faðm eg hneig; 

(16 J>ar Dagrúnar 

dyggð í tóini. 

Nú er eg úr höggorms 

hjarta slitin 

þess, er aðra 

ástum glepur: 

veit eg hann hrosir 

og veigar kýs, 

meöan eg geng 

til grafar minnar. 

Leikur hann að lokkmn 

ljósrar meyjar 

kjassmáll og kyssir 

og kossa þiggur^ 

meðan að hunar 

hlóð mitt unga 

á hörðum höggstol ^i 

hálshenjum úr. 
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Frið þj ó fur fa g ri ! 

á fjarlægri strönd 

duni þjer Dagrúnar 

dauða hlj()inur3 

"l’alli ógnefldar 

um eyru |)jer 

sÖngdimmar hjöllur 

úr sálaihliði — 

Svo, er af mjúkum 

meyjar vörum 

ástar orö 

þjer unað færa, 

særi hann liarðri 

helvítis uncl 

yndis hlóm ykkar, 

svo öll f)au hjaðni. 

Hrærir þig að engu 

liarmur Dagrúnar? 

svívirt meyja ? 

svikarinn vondí ! 
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Jmrn okkar bessfia ? 
Ö öil 

eg ber það undir hjarta 

allt sem vargs vamra 
O C 

væta mætti táruin. 

Siglir liann, siglir — 

svífur skip frá landi. 

grátþrotin augu 

grinimum manni fylgja : 

fláráður heilsar 

á fjarlægri strönd 

heitmev nyrri. 

Svo er hjörtum skipt. 

Barnunginn blíði 

hjó á móður skauti 

ástfalinn ungri 

algleymis-værð; 

brostu björt augu 

Jíláfögur móti 

inóður augum 

morgunrósar. 
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Og ástfagur 

allur svipur 

auma margniinnti 

á mynd hins liorfna : 

varpar hann í brjóst 

vesalli móður 

ástar óvitl 

og örvæntingar. 

“Hermdu mjer, kona ! 

hver er faðir minnV” 

svo spyr ldn þögla 

j) rumu rö d d ó n 1 á 1 ga n s. 

“Hermdu mjer, kona! 

hver er maður þinn?” 

Hló við helvíti 

í hjarta mínu. 

Skelfing! ó skelfing! 

skal til háðungar 

föðurlaus sonur 

að föður spyija ? 
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Bölva muntu 

frínum Lurðardegi, 

saurlífis sonur! — 

ó svívirðu-nafn ! 

Brennur mjer í hjarta 

helvítis glóð, 

einmana móður 

í alheimi víðum; 

sit eg síþyrst 

að sælu hrunni, 

er eg aldrei má 

augum líta. 

Æ! J)ví eg blygðast 

harn mitt að sjá ; 

riQar upp rödd J)ín 

raunir allar mínar, 

harn ! og úr hlíðu 

brosi f)ínu 

hel-örvar harðar 

á hjarta mi'nu standa. 
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Helvítis kvöl 

er mjer liann að þrá; 

vítiskvöl verri 

verða þig að skoða ; 

vondir eru kossar 

vara þinna, 

hans er af vörum 

mjer að hjarta streýmdu. 

Eiðar hans allir 

í eyrum mjer hljóma — 

meineiðar allir — 

margfaldlega — 

allir um eilífð ! — 

Andskotinn þá 

þreif mjer þjófs hönd Hfs, 

að þjakaði eg syni. 

Friðþjófur! Friðþjófur! 

á fjarlægri strönd 

elti þig vofan 

hin ógurlega. 
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hrífi þig hvarvetna 

helköldum greipuni, 

svipti f)jer sáiiega 

úr sælu draumi! 

Slari J>jer í augu 

úr stjörnu skínandi 

helhrostið auga 

hnigins sonar! 

elti þig ógnmargt 

uni alheim víðan, 

hneppi f)ig hurtu 

tVá himindyrum ! 

íSjáið og skiljið ! 

sonur mjer að fótum 

dauðsærður lá 

og dreyra roðinn ; 

sá eg hlóð Mæða — 

hlæddi |)á ei minniir 

fjör úr æðum 

fáráðrar móður. 
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Harðlega knúðu 

Iiurðir mínar 

dólgar dýfíissu; 

dimmt var mjer í hjarta; 

flýtti eg mjer fegin 

í faðmi (lauða 

sálar bruna 

sáran að slökkva. 

Fiiðþjófur fagri! 

faðirinn góði, 

mildur miskunar, 

mannkindum vægir; 

l)ið eg j)ann föður 

Þjer fyrirgefa, 

syndum særð, 

sem eg sjálf f)að vil. 

Gefa vil eg jörðu 

grát minn og harm. 

hefnd' mína alla 

og lijarta-{ninga. 
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INú hef eg Ijosan 

loga kyntan , 

fórn að færa 

sem eg fremsta má. 

\'el er og vel er! 

vafin eru loga 

hrjef hans og eiðar 

elcli gefnir; 

hátt loga kossar 

heitir og sætir! 

Hvað var mjer á folclii 

forðum kærra ! 

Tnii J)jer ei yðar 

æskuhlóma — 

aldregi, systur! 

eiðum manna. 

Fegurð varð að falli 

farsæld minni; 

])Ölva verð eg hennij 

á hlóðstöð aftöku. 
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Hvort er þjer riú, bööull! 

hungur í augum? 

Bregöiö mjer bráðlegá 

bandi fyrir sjónir. 

Hikarðu, böðull! 

blómknapp að slá ? 

náfölur böðull! 

neyttu karlmennsku. 
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MEYJARGRATUR *>C 

Dunar í trjálundi, dinim J)jóta ský — 

döpur situr sniámeyja hvamminum í: 

hylgjurnar skella svo ótt, svo ólt — 

öndinni varpar á koldimmri nótt 

brjóstið af grát-ekka bifaö. 

‘ Heimur er tómur og hjartað er dault, 

helstirðnað hrjóstið og löngunarsnautt. 

Heilaga*) **! kalla mig hjeðan í frá, 

hef eg þess notið, sem jarðlííið á: 

J)ví eg lieíi elskað og lifað. ' — 

„Tárin að ónýtu falla á fold, 

lá hann ci vakið, er sefur í mold: 

*) Prcnt. í Fjölní 1843 á 34. bls. 

♦’jMaría, guösmoÖir. 
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segðu hvað hjartanu huggunar fær, 

horlinnar ástar er söknuður slær — 

guðsmóÖir vill Jrjer |)aö veita.“ 

“Tárin aö ónýtu falii á fohl, 

fái’ hann ei vakið, er sefur í mohl. 

mjúi. :asta hjartanu huggunin er, 

hoiiinnar ástar cr söknuður sker, 

á harniinuin hjartað að freyta. ‘ 
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m. 
ALIIEIMSVÍÐÁTTAiS *. 

Eg er sá geisli, 

er guðs hönd skapancla 

fyr úr ginnunga 

gapi stökkti; 

flvg eg á vinda 

vængjum yfir 

háar leiðir 

himinljósa. 

Flýta vil eg ferðum — 

fara vil eg þangað, 

öldur sem alheims 

á eyöi hrotna, 

akkeri varpa 

fvrir auðri ströml 

að hinum mikla 

merkisteini 

skapaðra hluta 

við skaut alhimins. 

*)Preut. í FjÖlui 1843 á 35. bls. 
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Sá eg í ungum 

æsku blóma 

stjörnur úr himin- 

straumum rísa, 

þúsuntl alda 

að þreyta skeið 

heiðfagran gegnum 

himinbláma. 

Sá eg þær hlika 

á baki mjer,. 

er eg til heima 

hafnar þreytti; 

okyrrt auga 

sást allt um kring — 

stóð eg þá í geimi 

stjörnulausum. 

Flýta vil eg ferðum — 

fara vil eg þangað, 

ekkert sem ríkir 

og óskapnaður; 
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leift vil eg jþreyta 

Ijóss vængjum á, 

hraustum huga 

til halhar stýra. 

(rráuai* í geimi — 

gevsa eg um himin 

])oku [íungaðail 

[)j ótandi fram; 

diinar mjer á haki 

(lökknaöra sóla 

ilug-niöur allra, 

scm fossa deyjandi. 

Keniur [)á óöfluga 

um auöan veg 

mjer í móti 

mynd farandi: 

i;Bíddu, flugmóður 

ferðamaður! 

lieyrðu! hermdu m 

hvert á að leita T‘ * 
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„Vegur minn liggur 

til veralda þinna; 

flug vil eg þreyta 

á l’jarlæga strönd, 

að hinum mikla 

merkisteini 

skapaðra hluta 

við skaut alhimins.4' 

*‘Hættu! Hættu! 

um himingeima 

ónytisferð 

|)ú áfram heldur; 

vittu, að fvrir 

IVaman |)ig cr 

ómælis-undur 

og endaleysa.” 

„Hættu! Hættu! 

þú sem hjcr kemur, 

ónytisferð 

()ú áfram heldur 
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I>elja rnjer á baki- 

bláir strauiíiar, 

f’lífðar ósrvnni 
%/ 

og endaleysa/c 

Arufleygur hugur! 

hættu nú sveimi; 

sárþreytta vængi 

síga láttu niður; 

skáldhraður skipstjór 

sköpunarmagn! 

fleini farmóður 

flýttu hjer úr stafni. 
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KVÆÐI EPTIR HEINE. 

I. 

ÁLFAREIÐIN * 

Stóö eg úti í tunglsljósi, stóö eg út viö skóg — 

stórir komu skarar, af álfum var þar nóg; 

bljesu J)eir á sönglúðra og bar þá aÖ mjer fljótt 

og bjöllurnar gullu á heiöskírri nótt. 

Hleyptu |)eir á fannhvítum hestum yfir grund — 

hornin jóa gullroðnu hlika viö lund — 

eins og J)egar álptir af ísa grárri spöng 

fljúga suöur heiöi meö fjaöraþyt og söng. 

Heilsaði’ hún mjer drottningin og hló að mjer 

um leið, 

hló aö mjer og hleypti hestinum á skeiö. 

Var þaö út af ástinni ungu, scm eg ber? 

^Öa var þaö feigöin, sem kallar aö mjer? 

*) Prent. í Fjölni 1843 á 38. bls. 
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II. 

NÆTURKYRRÐ * 

Ganga gullfíctt 

um sötur hláar 

og læðast Ijcttfiett 

Ijósin uppsala; 

varast sinástjömur 

að vekja sofandi 

foldina fögru 

faðmi nætur í. 

Hlustar hinn dinmii 

Dalaskógur, 

öll eru lauf hans 

eyru grænlituð; 

sefur nú Selfjall 

og svarta teygir 

skuggafingur 

af Skeiðum fram. 

*) Prent. í Fjöliw 1843 á 41). l)ls. 
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Hvíifi er bað er e<» hevri 
i. o »/ 

lil jómur ástfagur 

o<» blíðmælt bergmál 

í brjósti mímiV 

Eru j>að orö 

unnustu minnar 

eður sælla 

söm»fu«;la kvafc? 
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III. 

STRANDSETAN ;í. 

Hvítur í lopti Ijúfu 

líður í næturblæ 

már yfir myrku djupi; 

máninn er hátt yfir sæ. 

Hákarl úr hafi líidr 

og hórfir upp að bui; 

már yfir miði grúfir; 

máninn er hátt yfir sæ. 

Sálin mín hvikula, kæra! 

|)ú kvíðir sí og æ; 

mundar-nær mari J)ú situr: 

mánitm er hátt vfir sæ. 

*) I'rcnt. í Fjölni 1843 á 39. bls. 
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IV. 

M&RINN FORVftA 

Márinn, hann vita vildi, hva5 

af vörum íogrum streymir (rjer , 

þig er hann sjer á þessum staö 

þrýsta ()eim fast aö evra mjer. 

Márinn ílögrar viö fjöruborð, 

forvitinn spyr hið Ijósa kvöld: 

“Mundu ()að vera eintóm orð 

eða hrennandi kossa fjöld ? 

8ízt veit nú kæra sálin mín. 

hvað svo mjer friðar hug og geð 

orðin kossunum eru ()ín 

svo undarlega vafin með. 
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V. 

Fegin í fangi mínu 

felur [)ú augun f)ín; 

|)inn er eg himin og j)ú ert 

þekkasta stjarnan min. 

D jiipt undir okkur yftar 

ósnotur manna her. 

aggast og æöir og hlótar 

og allt hefur rjett fyrir sjer. 

* 

í fíflúlpum J)eir flaksast 

og fmnast og allt í einu 

hlaupast á eins og hrútar. 

svo höfuðin veröa ekki að neiim. 

8æi erum við í sóla 

sali, jreim látum fjær; 

jm hylur í himni [)ínum 

höfuð J)itt, stjarna mín kær! 
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VI. 

Berst injer [)á lijar 

luigiu' er á reiki. 

[)á er mál niunní 

míiium horfið, 

Máeyg, hjarteyg, 

hrosfögur mær! 

inndæl, ástúöleg., 

er á mig lítur. 

Augun J)ín l)lá 

íyrir augum mjer 

sædjiip og hrein 

sí og æ standa; 

hláöldur hlíöastar 

f)lárra drauma 

hjartaö mitt ungt 

yfir haf hera. 



VII. 

Hispursniey stóö viö strondu 

og stumli J)ungt og hátt: 

|)ví sólin var aö setjast 

viö svala vesturátt. 

Hispursmey, veriö Iiressar! 

Iijer á eg góÖ kann skil: 

rööullinn rennttr frammi 

og rís hjer baka til. 
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VIII. 

STRIT. 

(BROT ÚR KVÆÐI.) 

Sól iís sæl 

iir svölum straumum 

ínisturdjiíps, 

aÖ evða dimmu; 
%/ 7 

lciðinda langverk 

i\ Ijósgjafi: 

lieimskan hnött 

úr Inimi að slíta. 

Ev {)ú glöðum 

geislum hefur 

hrilfan heim 

himni unnið 

og skundar skært 

skin margauka, 

æ og sí austræn 

|)ig eltir nótt. 

14" 
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Stiitar vift stein 

stevkur Sis^fus, 

dætra Danáu 

drvpur æ lir keri. 

svo veltir sífclt 

sjer úr Ijóma 

sjálfri fold 

í sorta nætur. 



IX. 

Lán, er vilt ei láta nijer, 

leikimi vil eg skakka |)jer — 

gn'|) eg |)ig með hörðum höuduni 

hertek |)ig og reyri hömlum. 

Fella skal eg ok J)ig á, 

crja og sveitast skaltu |)á; 

loks úr mæddri mundu fellur 

mækir Jvjer; en uml mjcr svellur 

Blóðrás döpur mæðir mig, 

mitt á köldum hanastig 

Idýtur að slokkna lífið Ijósa; 

læzt eg í j)ví eg sigri hrása. 



318 

X. 

KVEÐIÐ í ÚTLEGÐ. 

Hlegið var og sungíð — 

úr heifti skein, 

ljek aft ljósgeislum, 

á legi sunna; 

hárur fluttu bát 

borfta milli 

vonglöðum varinn 

vinum niínum. 

Brotnafti bátur 

á bermola; 

var lítt lagift 

lagsmönnum suntl — 

lörust Jieir farvana 

á fósturjörftu. 

Sveif miar úr svaki 

aft Seinar strönd. 
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jNú er eg stiginn 

á nýja súð, 

öðrum með ýtum; 

öldur mig bera, 

ókunnar allar, 

aptur og fram; 

Iiarla fjær lieimkynni 

að hjarta þröngvir. 

Hlæjum enn og syngjum 

og á haf leitum! 

lielja Jmmkviður, 

hrakar í kili; 

^slokknar á himni 

stjarnan seinasta; 

þröngvir að hjarta 

Iieimkynni (jær. 
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XI. 

Omur alfagur, 

ómur vonglaður, 

vorómur vinhlýr 

vekur mjer sálu; 

ljóðið mitt litla, 

Ijettur vorgróði! 

lyptu {)jer, leiktu [>jer 

laimt ót um sveit. 

Hljóma {)ar að Iuisum, 

er heiðfogur 

hlómin í breiðri 

hrekku gróa; 

lítirðu Ijósasta 

laukinn {>ar, 

hcrðu, kært kvæði! 

kveðju mína. 
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ILLUR LÆKUR eða IIEIMASE I AX 

FRUMKVEÐIÐ Á SPÁNSKU. 

Lækur rennur i' lautu , 

liggur og til þín sjer: 

allt af eptirlei'ðis 

eg skal gá aö rajer. 

Nú fór illa, móðir mín! 

mjer var J)að samt ekki að kenna; 

sástu litla lækinn renna 

í»ræna laut að gamni sín, 

hreiðka þar sem brekkan (lvíri, 

l)u Ila þar og hossa sjer? 

Vertu óhrædd! eptirleiðis 

eg skal gá að mjer. 

Lækur golt í Iautu á, 

leikur undir sólar hrekkuin, 

) Prent. i Fjölni 1841 á 29. bls. 
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faðmar hann á ferli þekkum 

íjóla gul og rauð og blá ; 

einni þeirra eg vil ná 

og svo skvettir hann á mig. 

IHur lækur! eptirleiðis 

eg skal muna {)ig. 

Klukkan mín, svo hvit og hrein, 

hún er nú öll vot að neðan; 

hefðirðu {)á heyrt og sjeð ’ann, 

hvernig ertnin úr honum skein ; 

jeg hef orðið ögn of sein, 

og svo skvetti hann á mig. 

IUur lækur! eptirleiðis 

eg skal muna f)ig. 

Lækur fer um lautardrag — 

leikur sjer að væta mevna, 

þegar hún stígur þar á steina; 

{)að er fallegt háttalag! 

*) f ifila tricolor, þrenningargras. 

i 



Jcss fer ekkert út í Ja<í, o o 7 

uni. nióöir gúÖ ! hjá f)jer. 

A ertu úhrædd ! eptirleiöis 

eg skal uíí aö nijer. 
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